
CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

26/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 32./2010./XII. 16./ önkormányzati rendeletet módosításáról 

 

 Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi adókról szóló – többször 
módosított – 1990. évi C. tv. 1.§. /1/ bekezdésében és a 6. §-ban kapott felhatalmazás 
alapján – figyelemmel a 7. §-ra és az 1. sz. Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

Idegenforgalmi adó 
1.§ 

 

A rendelet 5.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép 

/1/ Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft. 
 
/2/ Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett az igénybevett idegenforgalmi 

adómentesség fennállásának a feltételeit utólag ellenőrizhető módon igazolja. 
Az adómentesség igazolását alátámasztó iratok, melyet a vendégkönyv mellékleteként 5 
évig meg kell őrizni: 

a.) 18. életévét be nem töltött magánszemély esetén lakcímkártya másolat, 
b.) gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben 

ellátott magánszemély esetén a nevére kiállított beutaló vagy az egészségügyi 
intézmény által kiállított egyéb irat másolata, 

c.) közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony 
igazolására a diákigazolvány másolata, 

d.) szolgálati kötelezettség teljesítését igazoló kiküldetési rendelvény másolata, 
e.) hatósági, bírósági intézkedés miatt megszálló vendég esetén az idézés vagy 

intézkedés igazolását tanúsító okirat másolata, 
f.) Celldömölkön székhellyel vagy telephellyel rendelkező iparűzési tevékenységet 

folytató vállalkozó részére kiküldetési rendelvény, iparűzési adó bejelentkezési 
nyomtatvány másolata, illetve munkavállalója részére munkaszerződés, kiküldetési 
rendelvény másolata, 

g.) Celldömölkön ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet folytató vállalkozó részére 
kiküldetési rendelvény, iparűzési adó bejelentkezési nyomtatvány másolata, illetve 
munkavállalója részére munkaszerződés, kiküldetési rendelvény másolata, 

h.) településen lévő üdülő tulajdonosának tulajdonjogát igazoló okirat másolata, 



i.) településen lévő üdülő bérlettel rendelkező bérleti jogát igazoló okirat másolata, 
j.) lakásszövetkezeti tag illetve hozzátartozója a használati jogát igazoló okirat másolata, 
k.) az egyház tulajdonában lévő épületben telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi 

hitélet tevékenységében való részvétel céljából – eltöltött egyházi személy részére a 
tevékenységét igazoló irat másolata. 

  
/3/ Az idegenforgalmi adó bevallását és megfizetését az adózó a beszedést követő hónap 15. 

napjáig köteles teljesíteni.  
 

Záró rendelkezések 
2. § 

 
Ezen rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
Celldömölk,2013. december 19. 
 
 
 

Fehér László        Farkas Gábor 
polgármester            jegyző 

 
 


