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Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2021.(XI.24.) önkormányzati rendelete 
a helyi adókról szóló 16/2015. (XI.04.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
(továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében és az 5. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdés 13. pontjában 
meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A helyi adókról szóló 16/2015. (XI.4.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül 
ki: 

„Értelmező rendelkezések 

1/A. § 

szálláshely-kezelő szoftver: a szálláshely-szolgáltató által kötelezően használt olyan 
informatikai program, amely vendégnyilvántartás vezetésére és a Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas. Ezen túl az idegenforgalmi 
adóbevallás, vagy nyilatkozat elkészítéséhez tartalmazza a vendég és az adóbeszedő 
azonosításához, az idegenforgalmi adóalap, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. §-
ában biztosított adómentességek, az idegenforgalmi adó alapja és összege megállapításához 
szükséges adatokat.” 

2. § 

A helyi adókról szóló 16/2015. (XI.4.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„6. § 

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap 
tizenötödik napjáig kell a központi önkormányzati hivatali portálon (https://ohp-
20.asp.lgov.hu/nyitolap) vagy az önkormányzati adóhatóság hivatalos elektronikus 
elérhetőségén (https://www.szecseny.hu) megtalálható nyomtatványon a jogszabályokban 
előírt formában és módon az adóbevallást benyújtania.” 

3. § 

(1) A helyi adókról szóló 16/2015. (XI.4.) önkormányzati rendelet 6/A. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

„(1) A szálláshely- szolgáltató köteles olyan szálláshely-kezelő szoftvert használni, mely a 
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására, továbbá az 
idegenforgalmi adó alapja és az igénybe vett adómentesség (Htv. 31. §) megállapítására 
alkalmas.” 



(2) A helyi adókról szóló 16/2015. (XI.4.) önkormányzati rendelet 6/A. § (3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

„(3) A jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást - ideértve a gépi adathordozón 
rögzített elektronikus adatokat, információkat is - úgy kell kiállítani, illetve vezetni, hogy az az 
idegenforgalmi adó alapjának, az idegenforgalmi adó összegének, a mentességnek, továbbá az 
adó megfizetésének megállapítására, ellenőrzésére alkalmas legyen.” 

(3) A helyi adókról szóló 16/2015. (XI.4.) önkormányzati rendelet 6/A. §-a a következő (7) 
bekezdéssel egészül ki: 

„(7) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi 
adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg.” 

4. § 

Hatályát veszti a helyi adókról szóló 16/2015. (XI.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete. 

5. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 
 
Szécsény, 2021. november 23. 
 
 

Stayer László Péter 
polgármester 

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna  
jegyző 

 
 
 
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Szécsény, 2021. november 24. 
 
 
 

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna 
jegyző 

 

 

 
 


