
 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2015. november 25-én 

tartandó ülésére 
 
 
 
 

Tárgy: Az idegenforgalmi adóról szóló 51/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
 
Az előterjesztést készítette:    
     Dr. Bodóczky Judit irodavezető 
     Hatósági Iroda 
     Tóth Péter osztályvezető 
          Adó Osztály 
 
Kezelési megjegyzés:  Rendelet-tervezet 
 
Döntési változatok száma: 1 
 
Mellékletek: Hatásvizsgálati lap 
 
Véleményezésre megkapta:   
 
 
Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 
Megtárgyalta:  
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság   ……./2015. (XI. 24.) VPB. sz. hat. 
Jogi és Ügyrendi Bizottság     ……./2015. (XI. 24.) JÜB. sz. hat. 
 
 
Törvényességi észrevételem nincs: 
 
 
 

 
Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

 
 
Ügyiratszám: A/156.810-1/2015.                                                   

 
ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2015. november 25-én tartandó ülésére 

 
 
Tárgy: Az idegenforgalmi adóról szóló 51/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján 1994. január 1-jétől 
Kecskeméten bevezette az idegenforgalmi adót. 
 
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma, hatályos mértéke Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 51/2003. (XII. 1.) 
önkormányzati rendelete 5. §-a alapján személyenként és vendégéjszakánként 250 Ft. Az 
adómérték több mint 10 éve, 2004. január 1-je óta változatlan.  
 
Az elmúlt közel öt év jelentős változásokat hozott Kecskemét turizmusában. A Mercedes-Benz 
gyár és beszállítói által generált üzletember forgalom, a befektetői érdeklődések a térség 
turizmusát is élénkítik.  
 
Az üzleti turizmus fellendülésének köszönhetően a kecskeméti turisztikai szolgáltatók képesek 
bővíteni, fejleszteni, előtérbe kerültek a szálloda beruházások. Mára elegendő a kereskedelmi 
szálláshelyek száma, de további minőségi fejlesztésekre is szükség van. Számos városi szintű 
fejlesztés is zajlott az elmúlt időben az idegenforgalom fellendítése érdekében. A fürdő 
beruházás, a szálloda beruházások, a turisztikai célú kulturális beruházások, mint pl. a Bozsó 
Gyűjtemény fejlesztése, a belváros revitalizációja mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy a 
városunkba látogató vendégeket minél magasabb színvonalon szolgáljuk ki, hogy a turisztikai 
szolgáltatók lehetőségeit javítani tudjuk, és a vendégforgalom emelkedjen. 
 
A települési önkormányzatok – tételes összegben meghatározott adómértékek esetében – az 
adómaximumon belül állapíthatják meg a települési adómértéket. A Htv. 6. § c) pontja 
értelmében a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóra vonatkozó törvényi felső mérték 
2005. január 1-jétől a KSH által közzétett fogyasztói árszínvonal változással – 2003. évtől 
kezdődően az adóévet megelőző második évig eltelt évek inflációs adatával korrigálva – 
valorizálható. A törvényi felső mérték és a valorizáció együttesen határozza meg ezen 
adónemekben az adómaximumot. 2016. január 1-jétől tartózkodási idő utáni idegenforgalmi 
adó esetében az adómaximum 505 Ft/fő/vendégéjszaka. 
 
Áttekintettük a többi megyei jogú város önkormányzatának vonatkozó szabályozását. 
Valamennyi megyei jogú város önkormányzata bevezette az idegenforgalmi adót; a 23 település 
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közül 16 városé meghaladja a Kecskeméten alkalmazott adómértéket. 12 város legalább 400 Ft-
os adómértéket alkalmaz.  
 
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatnak az üdülővendégek 
tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adónak a költségvetési évet megelőző 
második év tény adatai alapján (üdülőhelyi feladatok támogatása). A támogatás mértéke 1,55 
Ft/idegenforgalmi adóforint. Az adóbevételek dinamikus növekedésének köszönhetően új 
státuszba lépett a város, ami egyrészről pozitív eredményt jelent a költségvetésünkben, de 
emellett figyelembe kell venni, hogy az önkormányzatokat megillető központi általános 
működési támogatásokat csökkenti az ún. „beszámítás” rendszere. A szolidaritás elvének 
fokozottabb érvényesülése alapján, a jelentős iparűzési adóval rendelkező településeket sávosan 
növekvő mértékben az eddigiekhez képest is erőteljesebben terheli a beszámítási kötelezettség. 
A beszámítási kötelezettség következtében önkormányzatunkat nem illeti meg ez a támogatás, 
ami a 2015. évben mintegy 43,5 millió forint bevétel kiesést eredményez. Adóerő-képességünk 
miatt a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján 
2016-ban sem részesülhetünk ezen a jogcímen támogatásban. 
 
 
A rendelet-tervezet részletes indokolása: 
 
A rendelet-tervezet 1. §-ához: 
 
Javasolom az idegenforgalmi adó mértékének 250 Ft/fő/vendégéjszakáról 400 
Ft/fő/vendégéjszakára (a hasonló turisztikai potenciállal rendelkező megyei jogú városokban 
alkalmazott adómértékre) történő emelését. 
 
Fontos kihangsúlyozni, hogy az adót az itt vendégéjszakát eltöltő turisták fizetik, a 
szálláshelyek adóbeszedésre kötelezettként vesznek részt az adóztatásban.  
 
Az emelés – a 2015. évi várható idegenforgalmi adóbevételt alapul véve – mintegy 17 millió 
forint adóbevétel többletet generál, ami részben kompenzálhatja a kieső költségvetési 
támogatást, és ezáltal forrást biztosíthat a meglévő fejlesztések megfelelő színvonalon 
tartásához. 
 
 
A rendelet-tervezet 2. §-ához: 
 
A rendelet-tervezet 2. §-a hatályba lépéssel kapcsolatos rendelkezést tartalmaz. 
 
 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában foglaltaknak megfelelően elkészült 
a rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata, amelyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. 
 
Jelen előterjesztést megtárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Városstratégiai és 
Pénzügyi Bizottság.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Kecskemét, 2015. november 19. 
 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
                                                                                                      alpolgármester 



 

Rendelet-tervezet 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

……./2015. (…) önkormányzati rendelete 
az idegenforgalmi adóról szóló 51/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 
2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezései jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi 
Bizottság és a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 
2. melléklet 5.4.8. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és 
Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
 

1.§ 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 
51/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft.” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 



 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról 
szóló 51/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2015. (………...) 

önkormányzati rendeletéhez 
 
1. Társadalmi hatások 
 
Az üzleti turizmus fellendülésének köszönhetően a kecskeméti turisztikai szolgáltatók képesek 
bővíteni, fejleszteni, előtérbe kerültek a szálloda beruházások. Mára elegendő a kereskedelmi 
szálláshelyek száma, de további minőségi fejlesztésekre is szükség van. Számos városi szintű 
fejlesztés is zajlott az elmúlt időben az idegenforgalom fellendítése érdekében. A rendelet-
tervezetben foglaltak végrehajtása pozitív társadalmi hatással bír, hiszen hozzájárul ahhoz, 
hogy a turisztikai szolgáltatók lehetőségeit javítani tudjuk, és így a vendégforgalom 
emelkedjen. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtása bevételi többletet eredményez. 
 
3. Környezeti hatások 

 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 
 
4. Egészségi következmények 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek. 
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtása az adminisztratív terheket nem növeli. 
 
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 13. pontja alapján a turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása a helyi önkormányzat 
feladata. A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása részben kompenzálhatja a kieső 
költségvetési támogatást, és ezáltal forrást biztosíthat a meglévő fejlesztések megfelelő 
színvonalon tartásához, így járulva hozzá az önkormányzati feladat minél magasabb szintű 
ellátásához. 
 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak.  
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