
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
21/1991.(XII.17.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról  
 

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 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: 

 
I.  

Általános rendelkezések 
 

1. § 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi 

C. törvény (a továbbiakban: Htv.) alapján az alábbi helyi adókat vezeti be: 
a.) magánszemélyek kommunális adója; 
b.)1 
c) idegenforgalmi adó2 

2. § 
A helyi adókat az önkormányzat a város alapszintű működtetéséhez szükséges 

pénzügyi források kiegészítésére, valamint az infrastruktúra fejlesztésére használhatja 
fel.3  

3. §4 
4. §5 
5. §6 
6.§7 

 
II.  

Magánszemélyek kommunális adója 
7.§8 
8.§9 
9.§10 

 
 

                                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 27/2009.(XII.30.) rendelet 2010. január 1-jétől. 
2 Beiktatta a 21/2008.(IX.10.) rendelet. Hatályos: 2008. október 1-jétől. 
3 Módosította a 26/1998.(XII.29.) rendelet. Hatályos: 1999. január 1-jétől. 
4 Hatályon kívül helyezte a 24/2013.(IX.25.) rendelet 2013. szeptember 26-tól. 
5 Hatályon kívül helyezte a 24/2013.(IX.25.) rendelet 2013. szeptember 26-tól. 
6 Hatályon kívül helyezte a 24/2013.(IX.25.) rendelet 2013. szeptember 26-tól. 
7 Hatályon kívül helyezte a 31/1995.(XII.31.) rendelet 1996. január 1-jétől.  
8 Hatályon kívül helyezte a 24/2013.(IX.25.) rendelet 2013. szeptember 26-tól. 
9 Hatályon kívül helyezte a 24/2013.(IX.25.) rendelet 2013. szeptember 26-tól. 
10 Hatályon kívül helyezte a 24/2013.(IX.25.) rendelet 2013. szeptember 26-tól. 
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Az adó mértéke 
10.§ 

Az adó mértéke külön önálló helyrajzi számon bejegyzett adótárgyanként illetőleg 
lakásbérleti jogonként évi 5.000 Ft.11 

 
Adómentesség, adókedvezmény 

11.§ 
Mentes: 
(1)12 
(2) építési tilalom alatt álló beépítetlen belterületi földrészlet, a tilalom ideje alatt; 
(3) az építési hatóság által igazolt beépítésre nem alkalmas önálló helyrajzi szám 

alatt bejegyzett belterületi földrészlet; 
(4)13 
(5) a teljesen árva kiskorú a nagykorúvá válása évének végéig; 
(6)14  
(7)15  
(8)16  
 

12.§ 17 
 

II/A .18 
Idegenforgalmi adó 

 
A Képviselő-testület a Htv. 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, 
illetékességi területén az alábbiak szerint határozza meg az idegenforgalmi adó 
bevezetésének és alkalmazásának szabályait:  
 

Az adó alanya 
12/A. §19 

Az adó alanya a Htv. 30. § (1) a) pontja szerint. 
 

Az adómentesség 
12/B. § 

Az adókötelezettség alóli mentességet a Htv. 31. §-a szabályozza.    
 

Az adó alapja 
12/C. § 

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 
                                                           
11 Módosította a 25/2011.(XI.30.) rendelet. Hatályos 2012. január 1-jétől 
12 Hatályon kívül helyezte a 24/2013.(IX.25.) rendelet 2013. szeptember 26-tól. 
13 Hatályon kívül helyezte a 24/2013.(IX.25.) rendelet 2013. szeptember 26-tól. 
14 Hatályon kívül helyezte a 37/2005.(XII.30.) rendelet 2006. január 1-jétől 
15 Hatályon kívül helyezte a 37/2005.(XII.30.) rendelet 2006. január 1-jétől 
16 Hatályon kívül helyezte a 37/2005.(XII.30.) rendelet 2006. január 1-jétől 
17 Hatályon kívül helyezte a 24/2004.(XII.29.) rendelet 2005. január1-jétől 
18 Beiktatta a 21/2008.(IX.10.) rendelet. Hatályos: 2008. október 1-jétől 
19 Módosította a 24/2013.(IX.25.) rendelet. Hatályos: 2013. szeptember 26-tól. 
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Az adó mértéke 
12/D. § 

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200 Ft. 
 

A bejelentés szabályai 
12/E. § 

(1) Az adóbeszedésre kötelezett az adókötelezettség keletkezését, annak 
bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül köteles az 
önkormányzati adóhatóságnál írásban bejelenteni (bejelentkezés).  

(2) Az adóbeszedésre kötelezettnek e minőségét az (1) bekezdés szerinti határidőben 
akkor is be kell jelentenie, ha más adókötelezettség nem terheli. 

 
12/F. §20 
12/G. §21 

 
Bizonylatok, könyvvezetés, nyilvántartás 

12/H. § 
 (1)22  

(2)23 Adómentesség igénybevétele esetén annak feltételeit utólag ellenőrizhető 
módon igazolni kell. 
 

12/I. §24 
 

Az adó felhasználása 
12/J. § 

A beszedett idegenforgalmi adó kizárólag idegenforgalmi célokra használható fel, 
illetve e célokra halmozható. 
 

III. 25 
13. § - 20. § 

 
III/A .26 

20/A. - 20/J. § 
 

20/K. §27 
 

IV. 28 
 

                                                           
20 Hatályon kívül helyezte a 24/2013.(IX.25.) rendelet 2013. szeptember 26-tól. 
21 Hatályon kívül helyezte a 24/2013.(IX.25.) rendelet 2013. szeptember 26-tól. 
22 Hatályon kívül helyezte a 24/2013.(IX.25.) rendelet 2013. szeptember 26-tól. 
23 Módosította a 24/2013.(IX.25.) rendelet. Hatályos: 2013. szeptember 26-tól. 
24 Hatályon kívül helyezte a 24/2013.(IX.25.) rendelet 2013. szeptember 26-tól. 
25 Hatályon kívül helyezte a 26/1998.(XII.29.) rendelet 1999. január 1-jétől. 
26 Hatályon kívül helyezte a 27/2009.(XII.30.) rendelet 2010. január 1-jétől. 
27 Hatályon kívül helyezte a 24/2004.(XII.29.) rendelet 2005. január 1-jétől. 
28 Hatályon kívül helyezte a 26/1998.(XII.29.) rendelet 1999. január 1-jétől. 
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V. 
A rendelet hatályára vonatkozó és záró rendelkezések 

23.§ 
E rendelet Szécsény Város Önkormányzatának közigazgatási területére terjed ki. 
 

24. § 
E rendelet rendelkezései 1992. január 1-től lépnek hatályba, és az abban foglaltak 

visszavonásukig, illetve módosításukig érvényesek. 
 

25.§ 
E rendelet bevezetésével 1992. január 1-től az alábbi helyi rendeletek vesztik 

hatályukat: 
a./ A nem lakás céljára szolgáló építmények adóztatásáról szóló 2/1986. (IV.28.) 
számú Tanácsrendelet. 
b./ Házadóval kapcsolatos helyi szabályozásról szóló 2/1987. (IV.21.) számú 
Tanácsrendelet. 
 

VI. 29 
 
 

polgármester jegyző 
 
 
Az alaprendelet 1991. december 17-én kihirdetésre került. 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. szeptember 26-án. 
 
 
 
 

Stayer László  
polgármester 

Dr. Bagó József 
jegyző 

 

                                                           
29 Hatályon kívül helyezte a 24/2013.(IX.25.) rendelet 2013. szeptember 26-tól. 


