
Tájékoztató a Kacsóta Község Önkormányzat illetékességi területén 
bevezetett helyi adókról (Idegenfogalmi adó) 

Adónem megnevezése: Idegenfogalmi adó 
Adótárgya: A reklámhordozó. 

 
A reklámhordozó elhelyezésére 
vonatkozó hatósági engedély kiadását, 
engedély hiányában a reklámhordozó 
ingatlanon való elhelyezését követő év 
első napján keletkezik. Az 
adókötelezettséget a reklámhordozó 
lebontása, eltávolítása vagy 
megsemmisülése, de legkorábban az 
adókötelezettség keletkezése évének 
utolsó napjával szűnik meg. 

Adófizetésére kötelezettek: magánszemélyt, aki nem állandó 
lakosként az önkormányzat illetékességi 
területén legalább egy vendégéjszakát 
eltölt.  
 

Adómentesség: a) a 18. életévét be nem töltött 
magánszemély;  
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg 
szakellátásban részesülő vagy szociális 
intézményben ellátott magánszemély;  
c) 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 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  
d) 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 tulajdonos, a bérlő 
hozzátartozója, valamint a 
lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő 



használati jogával rendelkező 
lakásszövetkezeti tag használati 
jogosultságának időtartamára annak a 
Polgári Törvénykönyv szerinti 
hozzátartozója;  
e) az egyházi jogi személy tulajdonában 
lévő építményben, telken vendégéjszakát - 
kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti 
tevékenységéhez kapcsolódó részvétel 
céljából - eltöltő egyházi személy;  
f) a honvédelmi vagy rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek állományába 
tartozó személy hozzátartozója, ha a 
vendégéjszakát az állomány tagjának 
látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés 
vagy a munkavégzés helye szerinti 
településen lévő, a honvédelmi vagy 
rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, 
szolgálati érdekből fenntartott 
szálláshelyen, feltéve, ha a településen 
való szolgálatteljesítés, munkavégzés 
időtartama legalább egybefüggő 30 nap.  
  

Adó mértéke: Az adó alapja a megkezdett 
vendégéjszakák száma,  
az adó mértéke személyenként és 
vendégéjszakánként …...- Ft.    

Adókedvezmények:  
…………………. 
 

Jogszabályi alapok: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 
törvény; [Art.]  
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. 
évi CLI. törvény; [Air.]  
A reklámhordozók építményadóját a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény 
(továbbiakban: Htv.) felhatalmazása 
alapján, annak keretei között, az 
építményadó rendelet előírásai 
szabályozzák. ……………. Községi 
Önkormányzat Képviselő –testületének 
…/20…. ( .…) önkormányzati rendelete a 
……………………………………… 

Számlaszám: ::::::::::: 
Adóügyet intéző iroda ……….. 
Címe: 7  
Levelezési címe: 7 
Telefonszáma: 73/  



Faxszáma: 73/  
Ügyintéző neve: ………………. 
Email: ..........@szentlorinc.hu  
Jogorvoslati lehetőségek: A helyiadó kivetésével, megfizetésével 

kapcsolatos ügyben az Önkormányzati 
Adóhatóságának határozata ellen 
fellebbezni a közléstől számított 15 napon 
belül lehet.   
  
A fellebbezést a Baranya Megyei 
Kormányhivatalnak (Pécs József A. u. 10) 
címezve Szentlőrinci Közös 
Önkormányzati Hivatal Adóigazgatási 
Irodájánál  
személyesen, 7940 Szentlőrinc Templom 
tér 5.  
levélben: 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 
elektronikusan ügyfélkapu /cégkapu/  
hivatalikapu rövid név: SZTLKOH KRID: 
411950999 lehet benyújtani  
 
Az eljárás illetékköteles:  
a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott 
összeg minden megkezdett 10.000.-Ft-ja 
után 400.-Ft, de legalább 5.000.-Ft, 
legfeljebb 500.000.-Ft. (Pld. ha az adó 
összegére, vagy kedvezmény mértékére 
irányul a jogorvoslati kérelem) a 
fellebbezés illetéke 5.000.-Ft. (Pld. 
mentesség igénybevételére irányuló 
kérelem elutasítása esetén)   
  
Az illetéket a ……………….. számú számlára 
történő átutalással, történő befizetéssel 
lehet leróni. 

 

mailto:..........@szentlorinc.hu

