
Jósvafő Önkormányzat Képviselő-testülete  

1/1992. (I.13.) számú rendelete 

A helyi idegenforgalmi adóról 

(Egységes szerkezetben a módosító 4/1992. (IV.30.), 3/1993.(II.5.), 16/1995. (XII.21.), 

2/1997.(II.25.), 9/1998. (XII.29.), 16/2001.(XII.4.), 9/2003.(XII.16.), 6/2006.(XII.15.), 

11/2008. (XI. 27.), 3/2012. (IV. 26) számú rendeletekkel) 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1.§./1/. bek.-ben kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli. 

 

Az önkormányzati rendelet célja a Jósvafő gyógyászati és üdülési adottságainak és 

lehetőségeinek fokozottabb hasznosítása, az üdülési és az idegenforgalmi fogadó 

képességének javítása, pénzügyi forrásainak megteremtése. 

 

1.§. 

 

Az idegenforgalmi adó hatálya az önkormányzat illetékességi területére terjed ki. 

 

2.§. 

 

Az adókötelezettség és az adó alanya 

 

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként tartózkodik az 

önkormányzat illetékességi területén egy vendégéjszakát meghaladóan. 

 

3.§. 

 

Az adó alapja 
 

Az adóalapja a megkezdett vendég éjszakák száma. 

 

4.§. 

 

Az adó mértéke 
 

A 2. §. alapján személyenként és éjszakánként 200 Ft/ éjszaka. 

 

5.§. 

 

Adómentesség 

Az idegenforgalmi adó megfizetése alól mentes: 

a./ a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély 

b./ az 1990. évi C. törvény 31. §.-ában meghatározott egyéb magánszemély. 



 

 

6.§. 

Egyéb rendelkezések 
 

1.a./ A vendég személyi adatait érkezéskor a szállásadónak vagy megbízottjának a 

vendégkönyvbe be kell vezetni. 

b./ A vendégkönyvet a szálláshelyen kell tartani és az önkormányzati adóhatóság ellenőrzése 

során azt be kell mutatni. 

c./ Ellenőrzéskor  az idegenforgalmi adó befizetését igazoló csekkszelvényt, vagy átutalást be 

kell mutatni. 

d./ Az idegenforgalmi adóról havonta a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig a rendelet 

melléklete szerinti bevallást kell teljesíteni az önkormányzati adóhatóság felé. 

e./ A beszedett idegenforgalmi adót a beszedést követő hó 15. napjáig az Önkormányzat 

költségvetési számlájára kell befizetni. 

7.§. 

 

Az adó beszedésére kötelezettek köre 

 

Az adó beszedésére kötelezettek körét az 1990. évi C. tv. 34.§.-a határozza meg. 

8.§. 

 

Záró rendelkezések 
 

/1/ Ezen rendelet 1992. február 01. napján léphatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 

2/1987./IV.23./ számú tanácsrendelet az üdülőhelyi díj és díj általány megállapításáról. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Garan Béla                                    Nahaj Ferenc  

polgármester sk.                             Körjegyző sk. 

 


