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Budapest Józsefváľosi Onkormá nyzat

Tisztelt Képviselő.testůilet!

I. Előzmények

A. Magyarorczág helyi önkormányzatafuő| szőIő 2011. évi CLxXXx. tĺirvény (a
továbbiakban: Mĺ!tv.) 116.$-a a|Ąán az <jnkormtnyzatok fejlesztési elképzeléseiket
gazdasági programban rogzítik, A helyi ađókľól szóló 1990. évi C. tĺirvény (a
továbbiakban: Htv.) lehetőséget teremt a telepiilési önkormányzat számźta a helyi
szuverén adőztatásí jog gyakorlásźra, s ezze| egyutt a helyi adópolitika kialakításáľa.

B. A Htv. biĺosítja az önkormanyzatoknak az adőmegáI|apitás jogát, Ennek keretében az
onkormányzat Képviselő-testülete hatfuozza meg a helyi adók mértékét,
adómaximumát.

il. A beteľjesztés indoka
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Előterjesztő: Egry Attila alpolgármesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 2013. december 18. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a helyi adókkal kapcsolatos diĺntések meghozata|ára
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi
Határ ozati j av as|at a bizottsźtg szélrnár a:

A Yfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesnés
meglárgya|ását.



A. A jelen előteľjesztés keretében megfogalmazoÍt aďőpolitikai irányelvek beterjesztésével
a Képviselő-testület eleget tesz a a Htv.-ben kapott fe|hata|mazásának.

B. A Htv. 6. $ c) pontja alapján az onkormányzat joga, hogy ,,az adó méľtéhćt a heĺyi
sajátosságokhoz, az onkormónyzat gazdálkodási követelményeihez ĺźs az adóaĺanyok
teherviselő képességéhez igazodóan - az e torvényben meghatározott felső határolcra,
illetőleg a 16. $ a) pontjában, a 22, s a) pontjában, a 2ő. s-ában, a 33. $-ának a)
pontjciban meghatcirazott felső hatcirokrlak 2005, éyre a KSH cÍItal 2003, évre
vonatkozóan kazzétettfogyasztói árszínvonal-vóltozással, 2006. évtőI pedig a 2003. évre
és az adó,ćvet megelőző második évig eltelt évek fogłasztói árszínvonaĺ vóltozósai
szorzatával növelt osszegéľe (a feĺső határ és a felső hatór novelt osszege együtt:
adómaximum) figelemmel - megáĺlapítsa,,, Az onkormtnyzat nem állapíthatjameg az
adó mértékét az adőmaximum fęlett' Döntés sziikséges a jelenleg hatályos helyi adók
z)I4.januaľ 1. napjától hatályos mértékéről.

ilI. Tényállási adatok - IY. Diintés taľtalmának részletes ismertetése

A' 20]3-2014. évi adópolitikn irónyelvei:
Az adópolitika aZ adórendszerrel kapcsolatos elvi dĺjntések, gyakorlati eljaľások, az
ađórendszer és egyéb pénzugyi rendszeľek összhangját szabá|yoző elvek osszességét foglalja
magtĺba.
A helyi ađópolitika irányelveinek meghatározásakor kiemelt cél, hogy a helyi adőztatts, -

figyelembe véve a lakosság és a vállalkozások teherbíľó képességét -, biztos bevételi forrást
jelentsen az onkormányzatnak és garantálja a kiegyensúlyozott költségvetést. Az adópolitika
irányelveit javasolom f0I3-20I4. évre elfogadni, amelyet az előterjesńés |. szánu męlléklete
taftalmaz Az ađőpolitikai irányelveket, célokat, és ezek megvalósításának eszkozeit, a
kovetkezőkben foglalom össze :

Tłibblet bevételi foľrások folyamatos biztosítása, amelyet az adők és ún. idegenbevételek (pl.
helyszíni bírságok) végrehajtási hatékonyságĺínak ntjvelésével, az adőe|lenőľzések szźtmának
megemelésével' a nem ađőzők felkutatásával és visszamenőleges adóztatásźnal lehet elérni,
mindezen eszközökkeI az nd'őzási morál is ntivekszĺk.

A bevételi források folyamatos biztosítás éľdekében minden évben, a k<iltségvetési
koncepcióhoz kapcsolódva meg kell vizsgálni,

o adó-fajtánként, az adőzői k<iľ nagyságát, az adópolitika és a gazđasági program
célkitűzéseit elősegítő kedvezmények és mentességek rendszerét, a várhatő bevételeket,
és az adőztatás miatt jelentkező esetleges negatív hatásokat,

. az adőfajtőkat tjsszehasonlítva a bevezetendő, illetve fenntaľtandó adókat, az
adórendeletek módosításrának szfüségességét,

. az adóméľtéket, amelynek meghatározásánźi kültinös figyelmet kell foľdítani a
fokozatossás elvére.

Kiemelt cél, az önkormányzat
megítélése az adőzők ktiľében, a
számára źńIáthatő és számukĺa is
önkormányzat.

adóbevételekkel történő gazdálkodásának pozitív
bizalom növelése, amelyet az adőbevételeknek, adőzők
fontos teľületeken töľténő fe|haszná|ásával érhet eI az

Adóalanyok jogktivető magatartásának eľősítése megvalósu|hat, az adőeIlenőrzések során
az adőzőkat érintő negatív hatások csökkentése az ađőzők és adóhatóság köz<itti kapcsolat
erősítéséve|, az adőígazgatási eljárással kapcsolatos mindennęmu e|ózetes és folyamatos



tájékoztatással, kiemelten a bęvallásokĺa, az aďőkedvezmények, adómentességek kéľelmezésére
vonatkozóan.

Célként kell megfogalmazní a helyi adőztatásban a ľugalmas' magas szakmai színvonalú,
ügyfélbarát gyors ügyintézést, az egyedi problémak minél gyorsabb és megfelelőbb kezelését
célzó Ĺigyint ézést, kommunik áciőt.

B' Helyi ądók mértékének módosítósa..
A Htv. 6. $ c) pontja értelmében a hasznos alaptertilet szerint működtetett építményađóra,
valamint telekadóra vonatkozó tcirvényi felső mérték 2005. jarlutt 01-től a KSH źitalkozzétet|
fogyasztói árszínvonal változással _ 2003. évtől kezdődően az adóévet megelőző második évig
eltelt inJĺációs adatóval korrigálva _ va|orizáIhatő. A törvényi felső mérték és a valońzácíő
egyiittesen határozza meg ezen adónemben az ađőmaximumot. A HtV. 7. $ c) pontja a|apján az
önkormányzat ađó-megállapítási jogát korlátozza az)hogy az áLta|abevezetett adó mértékeként
nem állapíthat meg többet azađőmaximumnál.
Epítménvadó és telekadó méľtékek torvén]li és kerületi változásainak osszehalonlítása .

Eľték: Ft/m./év

Adóév

Epítményadó Teĺekndó

Törvényi
fe1ső

adómérték
Adómaximum

Képviselő-
testület

áItaI
kivetett

adó
mértéke

Törvényi
felső

adómérték
Adómaximum

Képviselő-
testület

á|tal
kivetett

adó
mértéke

2006. 900 I 006,10 900 200 f23.6 200
2007. 900 r 042,60 900 200 f31.6 200
2008. 900 I 082,60 1 080 200 240.6 240
2009. 900 1 169,90 1 160 200 259"9 250
2010. 900 r 241.20 1 160 200 275,8 250
2011. I 110 t 580,80 1 580 200 287,4 287
20t2. I 110 I 658,30 1 580 200 301,5 287
2013. 1 110 r 722"90 1 s80 200 3r3,2 287
20]4.évre
tervezett 1 110 1821,20 r 580 200 3 31,1 287

A KSH áItalkozzétett adatok alapjarl - a fogyasztői trszínvona| váItozás - 20}4. januaľ 1.

ĺapjátő| az építményadó maximuma 1.821,2 Ftlm. _ jelenleg 1.580,- Ftl m,, a telekadó
maximuma 33 I,I Ftlm' - j elenleg 287,- Ftl m" - lesz.
Javaslom a Képviselő-testiiletnek, hogy 2014. januaľ l-jétől ne vźůtońasson a helyi adók
jelenlegi mértékén.

v. A diintés célja' pénzügyi hatása

Az aďőpoIitikai irányelvek meghatátozásával az onkormtnyzat helyi adóbevételei hosszú
távon biztosítottak.

vI. Jogszabályiktirnyezetismeľtetése

A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország he|yi önkormanyzatairőI sző|ő 2011. évi
CLXxxx. törvény 42' s 4' pontjában foglaltakon alapul.



A helyi adókĺól szóló 1990. évi tciľvény 1.$ (1) bekezdése értelmében az cjnkormárryzat
képviselő-testtilete ľendelettel helyi adókat vezethetbe, a 6. $ c)-d) pontjában foglaltak szeľint
megállapítja a helyi adók mértékét, mentességeket határozhatmeg

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy aZ alábbi hatfuozati javaslatot elfogadni
szíveskedien.

Határozati javaslat

A Képviselő-testüIet úgy diint' hogy

1. elfogadja a hatźlrozati javaslat 1. szźľrn mellékletét képezó Budapest Főváros
J ó zsefu aľo si o nko rmán y zat f0 | 3 -20 1 4 . évi adópo li t1káj át.

Felelős: Polgármester
Hataridő: 2013. december 18.

2. nem módosítja a helyi adók - építményadó, telekadó - mértékét.

Fe1elős: Polgáľmester
Hataĺidő: 2013. december 18.

A d tintés vé grehaj tá sát v égző szerv ezeti e gys é g : Pénzůi gyi ÜgyosztáIy

Budapest, 20|3. decembeľ 03.

., ) /ll /)

,/ // //// "ľŻ,/ /ł4,,l-7-/ 
t

/
Egry ĺ.ttĺla

alpolgáľmester

Töľvényességi ellenőrzés :
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a hatdrozati javaslat 1. szdmú melléklete

BUDAPESľ ľovÁnos VIII. KERÜLET JóZsEFvÁnosĺ oľxonľĺÁľyz,ł.ľ

2013-2014. ÉvI
HELYI ADóPOLITIKÁJA

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĹilete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi ađőnattst úgy alakítja ki, - figyelembe véve a
lakosság és a vállalkozások teherbíľó képességét -, hogy biaos bevételi forrást jelentsen az
onkormányzatnak és gaľantálja a kiegyensúlyozott költségvetést, amelynek megvalósítása
éľdekéb en, az a|ábbi iránye lveket, c é l okat fo galmazza me g.

Többlet bevételi forľások folyamatos biztosítása, amelynek éľdekében az ađők és ún.
idegenbevételek (p1. helyszíni bírságok) végrehajtási hatékonyságát növelni kell, aZ
adóe|Ienőrzések szĺĺmának megemelésével, a nem ađőzők felkutatásával és visszamenőleges
adő ztatásźlĺa |, mindezen e s zko zökk eI az ad'őzáls i m o ľál n iiv ekszik.

A bevételi forľások folyamatos biztosítás érdekében minden évben, a ktiltségvetési
koncepcióhoz kapcsolódva meg kell vizsgálni,

o adó-fajtánként, az adőzőí kör nagyságát, az adópolitika és a gazdasági program
célkitrizéseit elősegítő kedvezmények és mentességek rendszerét, a várhatő bevételeket,
és az adőńatás miatt jelentkező esetleges negatív hatásokat,

. a7' aďőfajtákat összehasonlítva a bevezetendő, illetve fenntartandó adókat, az
adórendeletek módosításanak sziĺkségességét,

. az adómértéket, amelynek meghattrozásźnáI ktilöncis figyelmet kell foľdítani a
fokozatosság elvéľe.

Kiemelt cé|, az tinkormányzat adóbevételekkel történő gazdálkodásának pozitív
megítélése az adózők kiiľében, a bizalom növelése, amelyet az ađőbevételeknek, aďőzők
szántra átlźúhatő és számukľa is fontos teľületeken töľténő fe|haszná|źtsáva1. érhet e| az
oĺtkormźnyzat.

Adóalanyok jogkiivető magatartásának erősítése megvalósu|hat, az adőelIeĺőrzések során
az adőzőkat &intő negatív hatások csökkentésę az ađőzők és adóhatóság közötti kapcsolat
erősítésével, az adőigazgatźsi eljaľással kapcsolatos előzetes és folyamatos tájékoztatással,
kiemelten a bevallásokra, az adókedvezmények, adómentességek kérelmezésére.
Célként kell megfogalmazni a helyi adőztatásban a ľugalmas' magas szakmai színvonalú,
ĺigyfélbarát gyoľs ügyintézést, az egyedi problémfü minél gyoľsabb és megfelelőbb kezelését
cé|ző ngy intézést, kommunikáci ót.


