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1.§-hoz:
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 18/2000.(XI.23.)
számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) az adómentességről az alábbiak szerint rendelkezik:
„Mentes az adófizetési kötelezettség alól:
(1) A 18. életévet be nem töltött, továbbá a 70. életévet betöltött magánszemély.
(2) Az egészségügyi, szociális intézményben ellátott magánszemély.
(3) A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatósági vagy
bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a
településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező, vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti
tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység, vagy ezen vállalkozó munkavállalója
által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély.
(4) Az önkormányzat illetékességi területén lévő fizető-vendéglátó szálláshely tulajdonosa vagy bérlője,
illetőleg a tulajdonos vagy bérlő hozzátartozója.”
Az adómentességről az idegenforgalmi adó tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
(továbbiakban: Htv.) 31.§-a rendelkezik, mely a Rendeletünk 3.§ (2) – (4) bekezdéseivel nincs összhangban,
ezért szükségessé vált Rendeletünk 3.§-ának módosítása a Rendelet-tervezetben foglaltak szerint.
2.§-hoz
A Rendelet 5.§ (1) bekezdése még a korábbi adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. tv.-re és nem a jelenleg
hatályos 2003. évi XCII. tv-re hivatkozik, ezért javaslom a Záró rendelkezés módosítását a Rendelettervezetben foglaltak szerint.
3.§-hoz
E Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell alkalmazni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet szíveskedjen megvitatni, és a módosításra
vonatkozó rendeletét megalkotni.
Ásotthalom, 2008. szeptember
Dr. Karsai Éva
jegyző

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2008.(IX.17.) rendelet-tervezete
az idegenforgalmi adóról szóló 18/2000. (XI.23.) számú rendelet m ó d o s í t á s á r a

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva az idegenforgalmi adóról szóló
18/2000.(XI.23.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következő rendeletet
alkotja.

1.§
(1) A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott
magánszemély,”
(2) A Rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság
vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése,
vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 37.§-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző
vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által
folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó
magánszemély, továbbá”
(3) A Rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a
használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati
jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonosa, a bérlő hozzátartozója,
valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező
lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója (Ptk.
685.§ b) pontja)”
2.§
A Rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) E Rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. tv. vonatkozó rendelkezései az irányadók.”
3.§
E Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell alkalmazni.
Ásotthalom, 2008. szeptember
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