SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2015. (XII.01.) számú
rendelete
A helyi adókról
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§-ban; 5.§ és 6. §-ban foglalt felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 13. pontjában kapott
feladatkörében eljárva Szeghalom Város Önkormányzata a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§ Szeghalom Város Önkormányzata illetékességi területén jelen rendeletével szabályozza az
alábbi adónemeket:
a) építményadó
b) idegenforgalmi adó
c) helyi iparűzési adó
Az egyes adókra vonatkozó különös rendelkezések
Építményadó
2.§ (1) Adóköteles a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 11. §-ban megfogalmazott
építmény.
(2) Mentes az adó alól a lakás céljára szolgáló építmény.
(3) Amennyiben a lakást nem lakás céljára használják, úgy az adókötelessé válik a nem lakás
céljára szolgáló épületre vonatkozó szabályok szerint.
(4) Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.
(5) Az adó évi mértéke 200 Ft/m2.

Idegenforgalmi adó
3.§ (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
(2) Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.
(3) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról, az adó alapjának és összegének
megállapítására, ellenőrzésére alkalmas nyilvántartást köteles vezetni.
(4) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég nevét, címét és az eltöltött vendégéjszakák
számát, a szállásdíj és a beszedett adó összegét.

Iparűzési adó
4. § (1) Adóköteles a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 35. §-ban megfogalmazott
iparűzési tevékenység.
(2) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%a
(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adó mértéke a tevékenységvégzés után naptári naponként 3.000.-Ft.
Záró rendelkezések
5.§ (1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg az iparűzési adóról szóló 25/2012.(X.30.) számú önkormányzati
rendelet, az idegenforgalmi adóról szóló 16/2009.(XII.1.) számú önkormányzati rendelet, és
az építményadóról szóló 15/1991.(IX.26.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
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