
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Az e rendeletben foglalt szabályok a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a
továbbiakban: Htv.) meghatározott adóalanyokra és adótárgyakra terjednek ki. Jelen
rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.) foglaltak az irányadók.

(2) Adómérséklés és fizetési könnyítés esetén az adóhatóság az Art. alapján jár el. A döntés
meghozatala előtt a kérelemben közölt adatok ellenőrzése céljából szükség esetén 
környezettanulmány készíthető. Amennyiben az adózó és a vele együtt élő közeli 
hozzátartozók rendszeres, mérhető kiadásai meghaladják a kimutatott bevételt, a 
mentességre beadott kérelmet el kell utasítani.

(3) Gyulakeszi Község Önkormányzata
a) építményadót,
b) magánszemély kommunális adóját,
c) idegenforgalmi adót és
d) helyi iparűzési adót  
vezetett be.

2. Építményadó

2. §

(1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
(2) Az adó éves mértéke: 300 Ft/m2.

3. §

A Htv. 13. §-ában felsoroltakon túl mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő 
lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény és kiegészítő helyiségei. 

3. Magánszemély kommunális adója

4. §

(1) Adóköteles a Htv. 11. §-ban meghatározott építmények közül a lakás céljára szolgáló
épületet, épületrészt (a továbbiakban együtt: építmény).

(2) Kommunális adókötelezettség terheli az építmény után a Htv. 12. §-ban meghatározott
magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi
területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

(3) Az adó éves mértéke az (1) bekezdésben meghatározott adótárgy után, valamint
lakásbérleti jogonként 7.000 Ft.



4. Idegenforgalmi adó

5. §

(1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.

6. §

(1) Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adó beszedésére kötelezettnek a
tárgy hónapot követő hó 15. napjáig kell az adóhatósághoz bevallania és befizetnie. 

(2) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének a
megállapítására alkalmas - az adóhatóság által meghatározott tartalmú - idegenforgalmi
adó nyilvántartást (a továbbiakban: nyilvántartás) vezet.

(3) A következő évi, hitelesített nyilvántartást tárgyév december 31. napjáig lehet átvenni az 
adóhatóság hivatali helyiségében. Számítógépes nyilvántartás esetén is a meghatározott
adattartalmú nyilvántartást kell értelemszerűen vezetni. 

(4) A nyilvántartást az adó beszedésére kötelezett a tárgyévet követő március 31. napjáig 
köteles az önkormányzat jegyzője részére leadni. 

(5) Az adóhatóság a helyszíni ellenőrzés során ellenőrizheti a nyilvántartás vezetését. Ha a 
nyilvántartás nincs vezetve vagy a helyszínen tapasztaltak mást mutatnak, az adóhatóság
jogosult a vendégek számáról más módon is meggyőződni. 

5. Helyi iparűzési adó 

7. §

(1) Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1 %-a. 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 

naponként 1.000 Ft.

6. Záró rendelkezések

8. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 13/2004. (XII.10.) Kt. rendelet.

Gyulakeszi, 2013. május 2.

 Tóth József sk. Ughy Jenőné sk. 
 polgármester jegyző 

Kihirdetve: 2013. május 3.

  Ughy Jenőné sk. 
                  jegyző


