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Tisztelt Közgyűlés! 

A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

(továbbiakban: Htv.) alapján és keretei között megalkotott helyi rendelet alapján végezheti. Az 

adózás eljárási kérdéseit az adózás rendjéről szóló törvény szabályozza. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város illetékességi területén az idegenforgalmi adóra vonatkozó 

szabályokat a 15/2003. (111.27.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 

Az idegenforgalmi adót érintő adómentességet a Htv. 31. §-a szabályozza. E paragrafus c) pontjának 

2019. január 01-jétől hatályos módosítása értelmében az adómentességi jogcím szolgálati 

kötelezettségről közszolgálati kötelezettségre változik, ezzel egyidejűleg a Htv. értelmező 

rendelkezése is kiegészül a közszolgálati kötelezettség fogalmával. 

Ezen módosítás okán az idegenforgalmi adó rendelet mellékletében szereplő „Nyilatkozat az 

adómentességre jogosító tartózkodásról" megnevezésű nyomtatvány b) pontjában a „ szolgálati 

kötelezettség" megnevezést „közszo lgálati kötelezettség" megnevezésre szükséges módosítani. 

Tekintettel arra, hogy ezen módosítások az adóéven belül az adónemhez kapcsolódó adóterhet nem 

súlyosbítják, a módosításra év közben is sor kerülhet. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményezést követően a rendelet 

tervezetet tudomásul vette (előterjesztés 3. melléklet). 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni 

szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2019. január 31. 

Tisztelettel: 

Dr. Kovács Ferenc 

I 



1. számú melléklet az ADÓ/5972-1/2019. számú előterjesztéshez 

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

1. A jogszabály módosításának, szükségességének a célja 

Az idegenforgalmi adó rendelet nem lehet ellentétes más jogszabállyal, ezért szükséges a helyi 

adókról szóló törvénnyel való összhang - jelen rendeletmódosítással történő - megteremtése. 

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A rendelet módosításának nincs társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása. 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A rendelet szabályai nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet. 

4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A rendelet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 

szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 

5. Környezeti és egészségügyi következményei 

Ezen irányú hatásai nem mérhetők. 



2. számú melléklet az ADÓ/5972-1/2019. számú előterjesztéshez 

RENDELET-TERVEZET 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének 

„./„„„ („.) önkormányzati 

rendelete 

az idegenforgalmi adóról szóló 15/2003. (111.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. 

törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 

1.§ Az idegenforgalmi adóról szó ló 15/2003. {111.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 

melléklet lép. 

2.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 



3. számú melléklet az ADÓ/5972-1/2019. számú előterjesztéshez 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Cbamber or Commerce nnd Jodustry or Szabolcs-Szatmár-Bereg County 
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u . 2. Pf. 260. 
"lr : +36 (42) 311-544, ~:+36 (42) Jll-750 

E-mail: info@szabkam.hu www.szabkam.hu 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 
Aljegyzője 

Dr. Kása Brigitta 

4400 Nviregyháza 
Kossuth tér 1. Pf.: 257. 

Tisztelt Aljegyző Úrhölgy! 

Tárgy: Véleményezés 
lktszáml#.~.: f.-:„/2019. 
Ügyintéző: Párkányiné dr. Csurka Edina 
Hiv. ügyS2'1Ím: ADÓ/5972-212019. 
Hiv. ügyintéző: Alexáné Szalay Marianna 

Megkeresé:;ére hivatkoi.ással, áttekintve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 1512003. (lll27.) számú rendelet 
módosításának tervezetét, az alábbiakról tájékoztatjuk: 

A megküldött előterjesztést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara tudomásul veszi. 

Nyíregyháza, 2019. 01. 23. 

ÜdYözlettel: 



Melléklet a .. ./„ ..... („.) önkormányzati rendelethez 

Nyilatkozat az adómentességre jogosító tartózkodásról 

Vendég neve 

Állandó lakcíme 

Születési hely, dátum 

Érkezés napja 

Távozás napja 

Eltöltött vendégéjszakák száma 

Adómentesen eltöltött vendégéjszakák 

a) gyógyintézetben, fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott 
magánszemély; 

b} közép-és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy 
bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése 
céljából Nyíregyháza illetékességi területén tartózkodó magánszemély; 

c) Nyíregyházán székhellyel vagy telephellyel Vállalkozás neve: 
rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának {2) bekezdése 
szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén Nyíregyházi címe: 
vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó 
munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából 
az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó 

Adószáma: 

magánszemély; 

d) aki Nyíregyháza illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati 
jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező 
lakásszövetkezeti tag, illetőleg tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet 
tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati 
jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja]; 

e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi 
jogi személy hitéleti tevékenységében való részvétel céljából - eltöltő egyházi személy; 

f) a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy 
hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés 
vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv 
rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való 
szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap. 

Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll. 

A megfelelő mentességi jogcím mellé "X" jelet szükséges tenni . 

Kelt: Nyíregyháza, 20 ..... év ...... ...... .. „ .... „ hó„„ .„nap 
............................................. 

Vendég aláírása 



Általános indokolás 

a .„.„/2019. („. ) önkormányzati rendelethez 

Az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet és a helyi adókról szóló törvény 

összhangjának megteremtése érdekében a Htv. módosításából és rendelkezéseiből fakadóan az 

idegenforgalmi adóról szóló rendelet módosítása szükséges. 

Részletes indokolás 

az 1.§-hoz 

Az idegenforgalmi adó rendelet mellékletében szereplő „Nyilatkozat az adómentességre jogosító 

tartózkodásról" nyomtatvány módosítása valósul meg ebben a paragrafusban. 

a 2.§-hoz 

A rendelet hatályba lépésére vonatkozó szabályt határozza meg ez a paragrafus. A törvényi 

előírásoknak megfelelően kötelező dönteni a rendelkezés hatályba léptetésről, valamint a hatályon 

kívül helyezéséről. 


