
 

 

 

 

 

Nagybánhegyes község 

ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

a helyi adókról szóló 7/2015. (XI.25.) Ör. rendelete 

 

 

 

Nagybánhegyes  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, a 6. § a) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Nagybánhegyes Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2014. (XI. 20.) Ör. rendelet 3. melléklet 1.I.5. pontjában biztosított javaslattételi 

jogában eljáró Szociális és Pénzügyi, valamint a 2.12. pontjában  biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Jogi Bizottság  véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § A Képviselő-testület  Nagybánhegyes község illetékességi területén határozatlan időre a következő adónemeket vezeti be: 

a) magánszemélyek kommunális adója, 

b) idegenforgalmi adó 

c) helyi iparűzési adó, 

 

Magánszemélyek kommunális adója 

 

2. §  A magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 6.000,- Ft/év. 

Idegenforgalmi adó 

3.§ Az idegenforgalmi adó mértéke nem állandó lakosként való tartózkodás esetén személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft. 

(1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszaka.1 

4.§ (1) A nem állandó lakosként való tartózkodás szerint fizetendő adót a (2) – (5) bekezdés szerint kell beszedni. 

(2) Kereskedelmi szálláshelyeken – a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt – az üzemeltető szedi be az adót. 

(3) A szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutaló-jegy átadása alkalmával – az üdülőt fenntartó szerv köteles beszedni az adót. 

(4) A fizető-vendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót – a szálláshelyi díjjal együtt – a szállásadó, illetőleg a közvetítésre jogosított 

szerv szedi be. 

(5) A (2) – (4) bekezdés alá nem tartozó helyiség üdülés céljára történő bérbeadása, ingyenes használatra átadása esetén az adót a helyiség 

bérbevevőjétől (használójától) – az egész bérleti, használati időre, egy összegben – a helyiség tulajdonosa vagy a helyiséggel rendelkezni jogosult 

szedi be. 

5. § (1)  Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő 15-ig kell bevallást tennie. 

 

(2)Az adóbeszedésre kötelezettnek a megfizetett adót a beszedést követő hó 15-ig kell az adóhatósághoz befizetni. 

 

6. § Mentes az adó megfizetése alól a 70. életévét betöltött személy. 

 

 

 

Helyi iparűzési adó 

 

7.§  A helyi iparűzési adó mértéke: 

a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a, 

b) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 5.000,- Ft. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

8. § (1) Ez a rendelet  2016. január 1-jén lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti: 

a) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2007. (XII. 12.) Ör. rendelet, 

b) Az idegenforgalmi adóról szóló 12/2007. (XI. 30.) Ör. rendelet, 

c) a helyi iparűzési adóról szóló 13/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet. 

 

Nagybánhegyes, 2015. november 24. 

 

 

                     (Farkas Sándor)                                                             (Giliczó Pálné) 

                        polgármester                                                                      jegyző 

 

 



 

 

Záradék: 

 

Kihirdetve:  Nagybánhegyes, 2015. november 25. 

 

 

                                           (Giliczó Pálné) 

                                                  jegyző 
1. Módosította a 10/2017.(V.30.) rendelet  

 


