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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

2010. január 1-jével módosul a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: 
törvény). A módosítás eredményeképpen megszőnik a 70 év feletti személyek törvényi 
adómentessége. Javasoljuk ezen mentesség további hatályban tartását helyi rendeleti szinten, 
amelyet a törvény 6. § d.) pontja lehetıvé tesz. E szerint: „ 6. § Az önkormányzat adómegállapítási 
joga arra terjed ki, hogy: (…) d) az e törvény második részében meghatározott mentességeket, 
kedvezményeket további mentességekkel, kedvezményekkel (…) kibıvítse. Az idegenforgalmi adóról 
szóló 38/2000. (XII. 1.) KT rendelet (továbbiakban: rendelet) mentességeket szabályozó részébe a 
törvényi mentességi kör korábban szó szerint beillesztésre került. A jogszabályalkotásra vonatkozó 
szabályok alapján helyi önkormányzati rendeletben csak a Képviselı-testület által meghatározott 
további mentességeket lehet szabályozni. Tehát a rendeletbıl hatályon kívül kell helyezni a 
törvényben szabályozott mentességi okokat, melynek következtében rendeletileg egyetlen 
mentességi jogcím lesz szabályozva, a 70 év felettieké. 
 

A rendelet 4. § (1) bekezdés a.) és d.) pontjának módosítása a Dél-alföldi Regionális 
Államigazgatási Hivatal Békéscsabai Kirendeltsége által végzett, komplex hatósági ellenırzés 
eredményeképpen vált szükségessé. Az ellenırzési jegyzıkönyv pontatlanságot állapított meg a 
fenti két jogszabályhellyel kapcsolatosan, amelyek szövegezése nem egyezett a törvényben 
foglaltakkal. 
 
Kérem a T. Képviselı-testülettıl az alábbi rendelet tervezet elfogadását. 

Békés, 2009. december 1. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
…/2009. (XII. 18.) 

 
 r e n d e l e t e 

 
AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL 

szóló 38/2000. (XII. 1.) rendelet 
 

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

(TERVEZET) 
 
Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az idegenforgalmi adóval kapcsolatban a következı 
rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
 

Az idegenforgalmi adóról szóló 38/2000. (XII. 1.) KT rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) 
bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„1. § (1) Mentesül az 1. §  szerinti adókötelezettség alól: a 70. életévét betöltött magánszemély.” 
 

2. § 
 
(1) A R 4. § (1) bekezdés a.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„4. § (1) a) kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdülıtelepeken a szolgáltatásért 
esedékes összeggel együtt az üzemeltetı,” 
 
(2) A R. 4. § (1) bekezdés d.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„4. § (1) d) az a)-c) pont alá nem tartozó bármely ingatlan (építmény, telek) üdülés céljára történı 
bérbeadása, ingyenes használatra átadása esetén az ingatlan bérbevevıjétıl (használójától) az 
egész bérleti, használati idıre egy összegben az ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlannal 
rendelkezni jogosult szedi be.” 

3. § 
 

Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. 
 

B é k é s, 2009. december 1. 
 
Izsó Gábor sk.     Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka sk.    
Polgármester        jegyzı 
  
A rendelet kihirdetésre került:  
2009. december 18-án. 
 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
  jegyzı 


