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Tardoskedd Község Önkormányzata a többször módosított 369/1990 számú, a települési 

önkormányzatokról szóló törvény 6.§ 1.bekezdés és a többször módosított 582/2004 számú, 

a helyi adókról, valamint a kommunális hulladék és az apró építési hulladék helyi illetékéről 

szóló törvény 29.§, 36.§, 43.§, 51§ és az 59§ rendelkezései értelmében 2017. 1. 1-jei hatállyal 

a következőképpen rendelkezik: 

 

 

Tardoskedd Község 

9/2016 számú  

általános érvényű rendelete 

a helyi adókról 

a 2017-es naptári évre 

 

1.§ 

Alapvető rendelkezések 

(1) Tardoskedd Község Önkormányzata a többször módosított 369/1990 sz. a települési 

önkormányzatokról szóló törvény 11.§ 4.bekezdés, d) pontja alapján, kapcsolódva 

a többször módosított 582/2004 sz. a helyi adókról valamint a kommunális hulladék és 

az apró építési hulladék helyi illetékéről szóló törvény 98.§-hoz, 2017. január 1-jei 

hatállyal bevezeti ezeket a helyi adókat: 

1. ebadó, 

2. közterület-használati adó, 

3. szállásadó, 

4. árukiadóautomata-adó, 

5. játékautomata-adó. 

 

 

 

 

 

 



I. cikkely 

Ebadó 

 

2.§ 

Az adókulcs 

 

Az adókulcs egy kutya után egy naptári évre 3,50 euró. Az így megállapított 

adókulcs minden további kutyára is érvényes ugyanannál az adóalanynál. 

 

3.§ 

Bejelentési kötelezettség és az adó fizetése 

 

(1) Az adóalany köteles bejelenteni az adókötelezettséget az adókezelőnek az 

adókötelezettség létrejöttének napjától számított 30 napon belül. 

(2) A község határozattal veti ki az adót. A kivetett adó a határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 napon belül fizetendő.  

(3) Ha az adókötelezettség megszűnik és ezt a tényt az adóalany az adókötelezettség 

megszűnésétől számított 30 napon belül közli az adókezelővel, az adókezelő 

visszafizeti az adó arányos részét azokra a fennmaradó hónapokra, amelyekre az adót 

már befizették. Az adó arányos részének visszatérítésére való jogosultság megszűnik, 

ha az adóalany a jelzett határidőig nem jelenti be az adókötelezettség megszűnését.  

 

4.§ 

Adómentesség 

 

Az ebadó alól adómentességet élveznek:  

a) a 70 évnél idősebb személyek (a korhatárt az adómegállapítási időszak január  

1-jétől számítjuk), 

b) súlyosan fogyatékosok igazolványával rendelkező személyek. 

Az ebadó alóli mentesség feltételeit jelentő tényeket a kutya tulajdonosa vagy a kutya 

tartója mellékeli az adókezelőnek, az adókötelezettség létrejöttének napjától számított 

egy hónapon belül.  



Az a) és b) pont szerinti adómentesség csak egy kutya tartására vonatkozik. További 

kutyák tartása esetén az adómentesség már nem érvényes és a 2.§ szerint úgy járunk 

el, mint az első és a további kutyák esetében. 

 

II. cikkely 

Közterület-használati adó 

(1) Jelen törvény alkalmazásában közterületnek számítanak a község tulajdonában 

lévő, a nyilvánosság számára hozzáférhető telkek. Jelen törvény alkalmazásában 

nem számítanak közterületnek azok a telkek, amelyeket a község külön törvény 

alapján bérbe adott. 

(2) Közterület sajátos használatának számít szolgáltatásnyújtást szolgáló létesítmény 

elhelyezése, építési berendezés, elárusító létesítmény, cirkuszi létesítmény, 

vidámparki és egyéb attrakciós létesítmények elhelyezése, lerakóhely elhelyezése, 

gépjármű tartós, őrzött parkolón kívüli parkoltatása és egyebek.  

5.§ 

Az adókulcs 

A közterület-használat adókulcsa a sajátos közterület minden egyes négyzetméterére, 

beleszámítva minden megkezdett m
2
-t és minden egyes napra, beleszámítva minden 

megkezdett napot is, a következő:       euróban 

a) szolgáltatásnyújtást szolgáló létesítmény elhelyezése   0,033 

b) építési berendezés elhelyezése      0,033 

c) elárusító létesítmény elhelyezése      0,165 

d) cirkuszi, vidámparki és egyéb attrakciós létesítmény elhelyezése 0,100 

e) építési anyag elhelyezése: 

- két hónap időtartamig       ingyenes 

- két hónap után             0,033 m
2
/nap 



Az adóalany, legkésőbb az adókötelezettség létrejöttének napján, köteles bejelenteni az 

építőanyag lerakóhely elhelyezésének szándékát az adókezelőnek.  

f) gépjármű tartós, őrzött parkolón kívüli parkoltatása egy kijelölt parkolóhely esetében: 

-személygépkocsi és olyan személygépkocsi, amely kizárólag a számára fenntartott 

parkolóhelyen parkol       1 m
2
/nap  0,014         egész évre    66,38 

tehergépjármű és lakókocsi      1 m
2
/nap  0,016         egész évre    149,37 

pótkocsis kamion a pontosan kijelölt helyen    1 m
2
/nap 0,016          egész évre    248,95 

 

6.§ 

Bejelentési kötelezettség, az adó kivetése és az adó fizetése 

(1) Az adóalany, legkésőbb az adókötelezettség létrejöttének napján, köteles bejelenteni 

sajátos közterület-használati szándékát az adókezelőnek.  

(2) A község határozattal veti ki az adót. A kivetett adó a határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 napon belül fizetendő.  

(3) Ha az adókötelezettség megszűnik és ezt a tényt az adóalany az adókötelezettség 

megszűnésétől számított 30 napon belül közli az adókezelővel, az adókezelő 

visszafizeti az adó arányos részt azokra a fennmaradó napokra, amelyekre az adót már 

befizették. Az adó arányos részének visszatérítésére való jogosultság megszűnik, ha az 

adóalany a jelzett határidőig nem jelenti be az adókötelezettség megszűnését.  

 

 

III. cikkely 

Szálláshelyadó 

 

7.§ 

Az adó tárgya 

A szálláshelyadó tárgyát a természetes személy szállásadóhelyen – melynek 

besorolását a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma 277/2008 sz. 

rendeletének 2.§-a állapítja meg – eltöltött fizetős átmeneti szállása képezi.  

 



8.§ 

Az adókulcs 

Az adókulcs személyenként és vendégéjszakánként 0,33 €. 

 

9.§ 

Adómentesség 

Adómentességet élveznek a látássérült személyek, magatehetetlen személyek, 

súlyosan fogyatékos személyek, beleértve az őket kísérő személyt is és 

a rokkantnyugdíjban részesülő személyek.  

 

10.§ 

Az adó beszedése 

Az adóalany a létesítmény üzemeltetője, aki a fizetős átmeneti szállást biztosítja. 

 

11.§ 

Függelékek és az adóalany bejelentési kötelezettségének határideje 

 

Az adóalany a létesítmény üzemeltetési tevékenységének kezdetét, nyilvántartásba 

vétel céljából legkésőbb a létesítmény üzemeltetésének első napjától számított 30 

napon belül jelenti be az adókezelőnek. A lehetséges lényeges változásokat vagy az 

üzemeltetés megszűnését ezeknek a tényeknek a bekövetkezésétől számított 30 napon 

belül jelenti be az adókezelőnek.  

 

12.§ 

Az adózás céljából vezetett bizonyító nyilvántartás módja és terjedelme 

 

(1) Az adóalany köteles az elszállásolt személyekről vendégkönyvet vagy elektronikus 

nyilvántartást vezetni, amelynek tartalmaznia kell a következő adatokat:  

 

a) az elszállásolt személy személyneve, vezetékneve és születési dátuma, 

b) az elszállásolt személy személyi igazolványának vagy útlevelének száma és az 

elszállásolt személy állandó lakhelye 

c) az érkezés és a távozás napja 



d) az adómentesség oka, amennyiben ennek a rendeletnek a 9.§ szerinti személyről 

van szó. 

(2) Az adóalany az első bekezdésben felsorolt adatokat az elszállásolás első napján köteles 

bejegyezni, kivéve a távozás napját. Az elszállásolás befejezését köteles az elszállásolt 

személy távozása után azonnal bejegyezni az elszállásolt személyekről vezetett 

vendégkönyvbe vagy az elektronikus nyilvántartásba.  

13.§ 

Az adó befizetésének igazolása és a községnek történő adóbefizetés határideje és módja 

Az adófizető köteles:  

a) Legkésőbb a negyedév vége után 15 nappal bemutatni az adókezelőnek a beszedett 

adóról szóló jelentést,  

b) Legkésőbb a negyedév vége után 15 nappal befizetni a szálláshelyadót az 

adókezelőnek – Tardoskedd Községnek az elmúlt negyedév után fizetendő megfelelő 

összegű szálláshelyadót fizetési határozattal történő adókivetés nélkül, pénzintézetben 

lévő számláról való átutalással, készpénzben az adókezelő pénztárába vagy postai 

utalvánnyal.  

c) Az adóalanynak kiállítani az adó befizetéséről szóló igazolást, amely tartalmazza az 

adóalany és az adófizető azonosítását, a befizetett adó összegét és a létesítményben 

eltöltött szálláséjszakák számát.    

IV. cikkely 

Árukiadóautomata-adó 

14.§ 

Az adókulcs 

(1) Az adókezelő az árukiadóautomata adókulcsát egy árukiadó automatára és egy naptári 

évre a következő módon állapítja meg:  

a) legtöbb 10 árufajtát kínáló árukiadó automata esetében  33,19 € 

b) több mint 10 árufajtát kínáló árukiadó automata estében  66,38 € 

(2) Az adókulcs 500%-al emelkedik az olyan árukiadó automata esetében, amelynek 

kínálata cigarettát és alkoholos italt is tartalmaz. 



15.§ 

Az adó céljára szolgáló bizonyító nyilvántartás vezetésének terjedelme és módja és az 

árukiadó automaták azonosításának módja 

Az adóalany az adótevékenység céljából olyan módon azonosítja az adó tárgyát, hogy minden 

árukiadó automatát címkével lát el, amelyen feltünteti az üzemeltető üzleti nevét vagy 

megnevezését, a telephely címét, ahol az árukiadó automatát elhelyezték, az árukiadó 

automata típusát, gyártási számát, kihelyezésének dátumát és üzembe helyezésének kezdetét. 

Az adó céljára szolgáló nyilvántartás keretében az adóalany áttekinthető listát vezet az 

árukiadó automatákról, amely tartalmazza az előző mondatban felsorolt adatokat.   

 

16.§ 

Bejelentési kötelezettség, adókivetés és adófizetés 

(1) Az adóalany köteles az adókötelezettség létrejöttét annak napjától számított 30 napon 

belül bejelenteni az adókezelőnek. 

(2) A község egy határozattal veti ki az adót. A kivetett adó a határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 napon belül befizetendő.  

(3) Az elkövetkező adókötelezettségi időszakokban az adókötelezettségi időszakban 

esedékes adó kivetés nélkül fizetendő az adott adókötelezettségi időszak január 31-ig.  

(4) Ha az adókötelezettség megszűnik és ezt a tényt az adóalany az adókötelezettség 

megszűnésétől számított 30 napon belül közli az adókezelővel, az adókezelő 

visszafizeti az adó arányos részét azokra a fennmaradó napokra, amelyekre az adót 

már befizették. Az adó arányos részének visszatérítésére való jogosultság megszűnik, 

ha az adóalany a jelzett határidőig nem jelenti be az adókötelezettség megszűnését.  

(5) Az adóbejelentési kötelezettség részletei és függelékei a következőek: 

a) a természetes személy személyneve és utóneve, a jogi személy üzleti elnevezése 

b) a természetes személy állandó lakhelyének címe, a jogi személy üzleti elnevezése 

c) a természetes személy személyi száma, a jogi személy vagy a vállalkozó 

természetes személy statisztikai számjele (IČO) 

d) telefonszám, fax-szám 

e) az árukiadó automaták típusa és mennyisége 

f) az árukiadó automata üzemeltetési helyének címe 



g) az árukiadó automata üzembehelyezésének dátuma 

h) az árukiadó automata üzemeltetése végének dátuma 

i) az árukiadó automata gyártási száma 

j) dátum, hely, az adóalany sajátkezű aláírása és pecsétje.  

 

V. cikkely 

Játékautomata-adó 

17.§ 

Az adókulcs 

Az adókezelő az adókulcsot egy nem pénznyerő játéktechnikai eszközre és egy naptári 

évre az eszköz típusa szerint a következőképpen állapítja meg:  

     a) mechanikus eszközök, amelyeken szórakoztató játékok játszhatók    33,19 €/év 

     b) számítógépes játékok futtatására alkalmas elektronikai eszközök      165,96 €/év 

 

18.§ 

Az adó céljára szolgáló bizonyító nyilvántartás vezetésének terjedelme és módja és 

a nem pénznyerő játéktechnikai eszközök azonosításának módja 

Az adóalany az adótevékenység céljából olyan módon azonosítja az adó tárgyát, hogy minden 

nem pénznyerő játéktechnikai eszközt címkével lát el, amelyen feltünteti az üzemelő üzleti 

nevét vagy megnevezését, a telephely címét, ahol az eszközt elhelyezték, az eszköz típusát, 

gyártási számát, kihelyezésének dátumát és üzembe helyezésének kezdetét. Az adó céljára 

szolgáló nyilvántartás keretében az adóalany áttekinthető listát vezet az eszközökről, amely 

tartalmazza az előző mondatban felsorolt adatokat.   

 

 

 



19.§ 

Bejelentési kötelezettség, adókivetés és adófizetés 

 

(1) Az adóalany köteles az adókötelezettség létrejöttének napjától számított 30 napon 

belül bejelenteni azt az adókezelőnek. 

(2) A község adókivetési határozattal veti ki az adót. A kivetett adó a határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 napon belül befizetendő.  

(3) A következő adókötelezettségi időszakokban az abban az időszakban esedékes adó 

kivetés nélkül fizetendő az adott adókötelezettségi időszak január 31-ig.  

(4) Ha az adókötelezettség megszűnik és ezt a tényt az adóalany az adókötelezettség 

megszűnésétől számított 30 napon belül közli az adókezelővel, az adókezelő 

visszafizeti az adó arányos részét azokra a fennmaradó napokra, amelyekre az adót 

már befizették. Az adó arányos részének visszatérítésére való jogosultság megszűnik, 

ha az adóalany a jelzett határidőig nem jelenti be az adókötelezettség megszűnését.  

(5) Az adóbejelentési kötelezettség részletei és függelékei a következőek: 

a) a természetes személy személyneve és utóneve, a jogi személy üzleti elnevezése, 

b) a természetes személy állandó lakhelyének címe, a jogi személy üzleti elnevezése, 

c) a természetes személy személyi száma, a jogi személy vagy a vállalkozó 

természetes személy statisztikai számjele (IČO), 

d) telefonszám, fax-szám, 

e) az eszköz típusa és mennyisége, 

f) az eszköz üzemeltetési helyének címe, 

g) az eszköz üzembehelyezésének dátuma, 

h) az eszköz üzemeltetése végének dátuma, 

i) az eszköz gyártási száma, 

j) dátum, hely, az adóalany sajátkezű aláírása és pecsétje.  

 

 

 

 



20.§ 

Átmeneti és zárórendelkezések 

(1) Az átmeneti és zárórendelkezéseket az 582/2004 sz., a helyi adókról és 

a kommunális hulladék és apró építési hulladék helyi illetékéről szóló törvény és 

annak módosításainak tizenharmadik része értelmében érvényesítjük.  

(2) Ezen, a helyi adókról szóló általános érvényű rendelet életbe lépésének napjával 

érvényét veszti a Tardoskedd Község területére érvényes, 2015. 11. 16-án kiadott, 

a helyi adókról szóló 9/2015 sz. általános érvényű rendelet 9/16112015 sz. A betű, 

5.pont szerinti határozata.  

(3) A 2017. évre érvényes helyi adókról szóló általános érvényű rendeletetet 

Tardoskedd Község Képviselő-testülete 19/13122016 számú A betű 5. pont 

szerinti határozatával 2016. 12. 13-án hagyta jóvá. 

 

21.§ 

Hatályba lépés 

 

Ezen rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.  

 

 

        Tóth Marián mérnök 

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 


