Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének
14./2015.(IV. 22.) sz. önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló
14/2007.(XII.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 13. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában, 33. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. felhatalmazása és rendelkezései alapján a helyi adókról
szóló 14/2007.(XII.17.) sz. önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör) az alábbiak szerint
módosítják:

1.§.
Az Ör. 11.§. (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„(3) Az építményadót 2 egyenl részben az adóév március 15.-ig és szeptember 15.-ig kell az
adóhatóság 50800173-15392914 számú építményadó számlájára befizetni.
2.§.
Az Ör. 17/A.§. (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„(3) A telekadót 2 egyenl részben az adóév március 15.-ig és szeptember 15.-ig kell az
adóhatóság 50800173-15392866 számú telekadó számlájára befizetni.
3.§.
Az Ör. 26.§. (1) d) pont az alábbiak szerint módosul:
d.) aki az önkormányzat illetékességi területén lév üdül tulajdonosa vagy bérl je, továbbá a
használati jogosultság id tartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdül használati jogával
rendelkez lakásszövetkezeti tag, illet leg a tulajdonos, a bérl hozzátartozója, valamint a
lakásszövetkezet tulajdonában álló üdül használati jogával rendelkez lakásszövetkezeti tag
használati jogosultságának id tartamára annak Ptk. 8:1.§ (1) 2. pontja szerinti hozzátartozója.
4.§.
Az Ör. 26.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) A mentességi nyilatkozat formáját jelen rendelet 7. melléklete tartalmazza.
5.§.
Az Ör. 29.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Az adó beszedésre kötelezett az általa beszedett idegenforgalmi adót, a tárgyhónapot követ hó
15. napjáig kell Harkány Város Önkormányzatának tartózkodási id utáni idegenforgalmi
50800173-15392718 számlájára befizetni.

6.§.
Az Ör. 30.§.-a az alábbiak szerint módosul:
„30.§.
(1) A szálláshelyek üzemeltet i a Harkányi Turisztikai Egyesület és Harkány Város
Önkormányzata által üzemeltetett online elektronikus nyilvántartást is kötelesek vezetni
2015. június 1. napjától. A nem kereskedelmi szálláshelyet üzemeltet k 2015. december
31-ig a 6. számú melléklet szerinti adattartalomnak megfelel , a Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatal által hitelesített papír alapú nyilvántartást (vendégkönyvet) is
kötelesek vezetni az önkormányzat által üzemeltetett elektronikus online nyilvántartás
mellett.
(2)Az önkormányzat által üzemeltetett elektronikus online nyilvántartáshoz való hozzáférést
és a rendszer használatát Harkány Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja a
szálláshelyek üzemeltet i számára.
(3)A rendelet 6. számú mellékletével megállapított papír alapú nyilvántartás tartalmazza: a
sorszámot, vendég nevét, születési nevét és idejét, lakcímét, állampolgárságát, útlevél,
személyigazolványának, vagy forgalmi engedély számát, érkezés napját és id pontját,
távozás napját és id pontját, eltöltött vendégéjszakák számát, az adóköteles vendégéjszakák
számát, a vendég vagy képvisel jének aláírását. A szálláshely üzemeltet je köteles
gondoskodni arról is, hogy a nyilvántartás a szálláshelyen folyamatosan vezetésre és
ellen rzésre alkalmas módon rendelkezésre álljon, továbbá a vendégellen rök ellen rzési
feladatának ellátása érdekében köteles biztosítani az egyéb vendéglistákba (utaslista, szoba
elosztási lista, stb.) történ betekintést.
(4)A szálláshely üzemeltet a szálláshelyre bejelentkez magánszemélyt haladéktalanul – a
szálláshely elfoglalását megel en – köteles e rendelet (3) bekezdésében foglalt adatok
teljes kör felvételével az online rendszerben nyilvántartásba venni.
(5)2015. június 1. napja után szálláshely szolgáltatási tevékenységet kezd adózó a
tevékenység megkezdését megel en köteles kérelmezni az elektronikus online
nyilvántartási rendszerhez szükséges felhasználói nevet és jelszót Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatal M szaki Osztályán ügyfélfogadási id ben (7815 Harkány, Pet fi S.
u. 2-4.).
(6)Az (1) bekezdés szerinti vendégkönyvnek alkalmasnak kell lennie az adó alapjának, az
adó összegének, az esetleges mentességnek a megállapítására.
(7)Az adóbeszedésre kötelezett az adó összegét közli a magánszeméllyel és az adót beszedi.
Az adómentes tartózkodás jogcímér l az adóalany nyilatkozatát be kell szereznie, ennek
hiányában az adót meg kell fizetnie. A nyilatkozat formáját e rendelet 7. melléklete
tartalmazza.”
8.§.
Az Ör. az alábbi 41/A.§.-sal egészül ki:
„Az állandó és az ideiglenes jelleggel végzett ipar zési tevékenységgel kapcsolatban fizetend
adót az önkormányzat 50800173-15392794 számú számlájára kell megfizetni.
9.§
A rendelet kiegészül a 7. számú melléklettel.

10.§
Záró rendelkezés
(1)A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésér l a jegyz gondoskodik.

Harkány, 2015. ………………….

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyz

Kihirdetve:
Harkány, 2015. április
Dr. Markovics Boglárka
jegyz

7.sz.melléklet
Nyilatkozat
igénybe vett idegenforgalmi adómentességr l
Vendég neve:
Születési helye, ideje:
Érkezés – távozás napjai:
Adómentesség jogcíme:
(a megfelel jogcímnél szíveskedjék X-szel jelölni!)
18. év alatti életkor miatt:
Gyógyintézetben, fekv beteg szakellátásban vagy szociális
intézményben történ ellátás miatt:
Közép- és fels fokú oktatási intézménynél fennálló tanulói,
hallgatói jogviszony alapján:
(*)
Szakképzés miatt:
Szolgálati kötelezettség teljesítés miatt:
Hatósági, bírósági intézkedés folytán:
Harkányban székhellyel, telephellyel rendelkez vállalkozás, vagy
alkalmazottja, munkavállalója munkavégzése miatt: (**)
Vállalkozás neve: ……………………………………………………..
Székhelyének címe: …………………………………………………...
Vállalkozás adószáma: ……………………………………………….
Harkányban ideiglenes jelleg ipar zési tevékenységet végz vállalkozó, vagy
munkavállalója munkavégzése miatt:
(***)
Vállalkozás neve: …………………………………………………….
Székhelyének címe: ………………………………………………….
Vállalkozás adószáma: ………………………………………………
Üdül
tulajdonosa vagy bérl je, továbbá a használati jogosultság
id tartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdül használati jogával
rendelkez lakásszövetkezeti tag, illet leg a tulajdonos, a bérl hozzátartozója,
valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdül használati jogával
rendelkez lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának id tartamára
annak hozzátartozója (Ptk. 8:1.§. (1)bek. 2. pont) ****
*
**

Csatolni kell az iskolalátogatási igazolást / hallgató jogviszony igazolását
Csatolni kell az igazolást, amely hitelt érdeml en igazolja a munkavégzés tényét
(munkáltatói aláírással, bélyegz lenyomattal kiállított igazolás)
*** Csatolni kell az igazolást, amely hitelt érdeml en igazolja a munkavégzés tényét
(munkáltatói aláírással, bélyegz lenyomattal kiállított igazolás)
**** Hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a
házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;

Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.

Harkány, 2015. ……………… hó …. nap
_______________________
vendég aláírása

