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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. november 17.

Javaslat DMJV Önkormányzata Közgyűlésének 34/2015.(XI.20.) idegenforgalmi
adóról szóló önkormányzati rendeletének újraalkotására

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Szaniszlóné Szabó Ildikó osztályvezető 
Meghívott: -
Véleményező bizottságok:
Pénzügyi bizottság 2016. 11. 16.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 11. 16.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016. 11. 16.
A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Törvényességi  követelmények  okán  a  rendelet
újraalkotására kerül sor.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Adóhatósági Osztály
Ügyintéző neve: Szaniszlóné Szabó Ildikó
E-mail címe: szaniszlone@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-235 
Iktatószám: 28523/2016

Előkészítő aláírása: Szaniszlóné Szabó Ildikó s.k.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Benkovics Kornélia s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Sürü Renáta s.k.                         
Leadás dátuma: 2016. 11.08.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 11.08.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:    egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
DMJV Önkormányzata Közgyűlésének 34/2015. (XI.20.) idegenforgalmi adóról szóló

önkormányzati rendeletének újraalkotására

Tisztelt Közgyűlés!
      I.

Általános indokolás

Az idegenforgalmi  adóról szóló helyi  rendelet bevezető részében a felhatalmazást  megjelölő
rendelkezésként a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 5. §, 6.§ és
7.§-a is megjelölésre került.  A törvényességi felügyeletet ellátó Fejér Megyei  Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Osztálya ( a továbbiakban: Kormányhivatal) véleménye szerint a Htv.
ezen jogszabályhelyeinek szerepeltetése felesleges.

A jogszabály bevezető része a jogszabály érvényességi kelléke. A jogszabály bevezető része
önmagában nem módosítható, annak megváltoztatására csak új önkormányzati rendelet megal-
kotásával kerülhet sor.

Fentiek okán a rendeletet újra kell alkotni.

A Htv. 6. § b) pontja szerint az önkormányzat adómegállapítási joga többek között arra terjed ki,
hogy  az  adó  bevezetésének  időpontját  és  időtartamát  (határozott  vagy  határozatlan  időre)
meghatározza. 

Hosszú évek gyakorlata szerint a helyi adórendeleteink határozatlan időre kerültek bevezetésre
azáltal,  hogy  azokat  nem  tettük  határozott  idejűvé.  A  Kormányhivatal  véleménye  szerint  a
határozatlan időre történő bevezetést is rögzíteni kell a rendeletben.

A rendelet egyéb változtatására az előterjesztés nem tartalmaz javaslatot.

II.

Részletes Indokolás

1.) A mellékelt rendelet-tervezet 1. §-a meghatározza rendelet határozatlan időre szóló beveze-
tését.
2.) A mellékelt rendelet-tervezet 2. §-a meghatározza az idegenforgalmi adó alapját és mérté-
két.

3.) A mellékelt rendelet-tervezet 3. §-a az eddigi szabályozásnak megfelelően rögzíti az idegen-
forgalmi adó felhasználásának korlátját.

4.) A mellékelt rendelet-tervezet 4. §-ában a rendelet hatályba lépése kerül rögzítésre.

Az előterjesztést a gazdasági és területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság, valamint  az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a közgyűlési postázást követően tárgyalta meg, ezért a bi-
zottságok elnökei a bizottságok véleményét a közgyűlésen szóban ismertetik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a melléklet szerinti rendelet-tervezet elfogadására.

Dunaújváros, 2016. november 17.

Pintér Attila s.k.             Hingyi László s.k.
   a pénzügyi bizottság elnöke        a  gazdasági és területfejlesztési

             bizottság elnöke

          Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke
      



az előterjesztés mellékletet

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
……./2016. (XI.18.) önkormányzati rendelete

 az idegenforgalmi adóról 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 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 következőt rendeli el:

1. §  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  határozatlan  időre
idegenforgalmi adót vezet be.

2. § (1)  Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
(2)  Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft.

3. §  Az évente befolyt idegenforgalmi adó összegét az önkormányzat kizárólag idegenforgalom 
fejlesztésre köteles fordítani.

4. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló 34/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelet.
 

Cserna Gábor                   Dr. Sürü Renáta
polgármester                           jegyző

Záradék:
A rendelet 2016. november 18-án kihirdetésre került.

      Dr. Sürü Renáta
 jegyző
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