
Tisztelt Kepviselo-testulet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Az onkormanyzat altal beszedett helyi adok tekinteteben a kepviselo-testulet evenkent 
feliilvizsgalja az adomertekeket, es sztikseg eseten modositja azokat. A helyi adokrol szolo 
1990. evi C. torveny (a tovabbiakban: Htv.) 6. § c) pontja szabalyozza az onkormanyzatok 
add-megallapitasi jogat. A Htv. 6. §-a szerint az onkormanyzat ado-megallapitasi joga kiterjed 
tdbbek kozott arra, hogy a Htv. 5. §-aban meghatarozott adokat vagy ezek valamelyiket 
bevezesse, a mar bevezetett adot hatalyon kfvul helyezze, illetoleg modositsa, azzal, hogy az 
evkozi modositas naptari even belul nem sulyosbithatja az adoalanyok adoterheit, az ado 
bevezetesenek idopontjat es iddtartamat (hatarozott vagy hatarozatlan iddre) meghatarozza, az
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ado merteket a helyi sajatossagokhoz, az onkormanyzat gazdalkodasi kovetelmenyeihez es az 
adoalanyok teherviseld kepessegehez igazodoan megallapitsa.

A Htv. 6. § a) pontja eloirja, hogy addeven belul az adonemhez kapcsolddo addteher 
rendeletmodositassal nem sulyosbithato, vagyis amennyiben az adorendelet modositasa uj 
adonem bevezetesere, vagy adomertek novelesere iranyul, annak evkozi hatalyba leptetesere 
nines lehetoseg, esupan januar 1 -jetol lephet hatalyba.

1. Helyi addmoratorium

A koronavirus-vilagjarvany nemzetgazdasagot erinto hatasanak enyhitese erdekeben 
szukseges helyi ado intezkedesrol szolo 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet ertelmeben az 
epitmenyado, a telekado es a maganszemely kommunalis adojanak merteke 2021. evben 
valtozatlan maradt, a 2020-ban elfogadott modosito rendeletek hatalyba leptetese 2022. januar 
1. napjaratolddott.

A helyi sajatossagok es az adoalanyok teherviseld kepessegenek figyelembevetelevel, 
valamint az onkormanyzat gazdalkodasara tekintettel tovabbra is indokolt volt az 
epitmenyado, telekado, valamint a maganszemely kommunalis adoja vonatkozasaban az 
adomertek tovabbi emeleserol rendelkezni, melynek legkorabbi idopontja a hatalyos 
jogszabalyi rendelkezesek alapjan 2022. januar l.napja lettvolna.

Az Orszaggyiiles 2021. szeptember 27-en elfogadta a koronavirus-vilagjarvany elleni 
vedekezesrol szolo 2021. evi I. torveny modositasat, amelynek ertelmeben a torveny 2022. 
januar 1. napjanhatalyat veszti.

A fentiekben hivatkozott ado- es veszelyhelyzeti jogszabalyok egyiittes ertelmezese alapjan 
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a 2021. november 18-i tilesen az 
dnkormanyzati adorendeletek modositasarol dontott, es a 2020-ban kihirdetett, 2022. januar 1- 
jetol hatalyba lepo adomertekeket a valorizacio mertekevel a lehetseges maximalis mertekre 
megemelte.

A koronavirus-vilagjarvany nemzetgazdasagot erinto hatasanak enyhitese erdekeben 
szukseges helyi add intezkedesrol szolo rendelkezesek okan - hasonloan a 2021. addevhez -, 
a 2022. adoevben az epitmenyado, a telekado es a maganszemely kommunalis adojanak 
mertekere a legutobbi kormanydontes valtoztatasi tilalmat irt elo, fgy a 2020-ban es a 
2021-ben elfogadott modosito rendeletek ezen szakaszainak hatalyba leptetese felsobb 
jogszaballyal ellentetes. Ez a rendelkezes az addkedvezmenyek szukitesenek tilalmat is 
elrendelte, mely a fenti kormanyzati intezkedesek egytittes hatasakent a 2022. evben cca. 360 
millio Ft bevetelkiesest jelent onkormanyzatunk reszere. Ekozben a 2022. evben a mukodesi 
kiaddsaink reszben jogszabalyi rendelkezesek (minimalber, garantalt berminimum emelese), 
reszben a koronavirus jarvany miatti inflacids hatas es az energiaarak jelentos emelkedese 
kovetkezteben nagymertekben novekednek.
Megallapithato, hogy tekintettel arra, hogy az adobevetelek az onkormanyzat mukodesi 
beveteleinek korebe tartoznak, az ezen beveteleket erinto fenti bevetelkieses az onkormanyzat 
mukodesi koltsegvetesi egyensulyat erinti erdsen negativan, a bevetelek csokkeneset az 
onkormanyzatnak a 2022. evi koltsegveteseben varhatoan a sajat penzeszkozei terhere kell 
kompenzalnia.

2. Az egyes helyi adorendeletek egyeb rendelkezeseinek hatalyba leptetese

Az 1. pontban hivatkozott kozponti kormanyzati tilalom kizarolag az adomertek emelesre es a 
kedvezmenyek korenek szukftesere vonatkozik. Ezert a novemberben kihirdetett, az egyes



helyi adokrol szolo onkormanyzati rendeletek modositasarol szolo 36/2021. (XL 19.) 
onkormanyzati rendelet 1. §-anak es 2. § (2) bekezdesenek 2022. januar l-tol torteno hatalyba 
lepesenek nines jogi akadalya.

3. Az epitmenyado rendelettel kapcsolatos kiegeszites

A szaliashely-szolgaltatasi tevekenyseggel kapcsolatos egyes kormanyrendeletek 
modositasarol szolo 155/2019. (VI. 27.) Korm. rendelet 2019. junius 28. napjatol tobb ponton 
modositotta a szaliashely-szolgaltatasi tevekenyseg folytatasanak reszletes felteteleirol es a 
szallashely-iizemeltetesi engedely kiadasanak rendjerol szolo 239/2009. (X. 20.) Korm. 
rendeletet es a nem uzleti celu kozossegi, szabadidos szallashely-szolgaltatasrol szolo 
173/2003. (X. 28.) Korm. rendeletet, mely jogszabalyvaltozasokat szukseges atvezetni az 
epitmenyadorol szolo 38/2014. (XL 13.) onkormanyzati rendeleten.
A kormanyrendeleti modositas alapjan egyeb szaliashely-szolgaltatasi tevekenyseget 
kizarolag csak cegek vegezhetnek, maganszemelyek es egyeni vallalkozok nem, az altaluk 
kiadottszobakszamamaximum25,azagyak szama legfeljebb lOOlehet.
A maganszemelyek, egyeni vallalkozok maganszallashely-szolgaltataskent legfeljebb 8 
szobat, illetve legfeljebb 16 agyat adhatnak ki. Az szja-tdrveny modositasaval az eddigi egyeb 
szallashely szolgaltatas helyebe a maganszallashely fogalom kertilt, megkuldnboztetve azt az 
egyeb szallashely fogalmatol.

A fentiek alapjan az epitmenyadorol szolo 38/2014. (XL 13.) onkormanyzati rendelet
C3 szaliashely-szolgaltatasi tevekenysegre vonatkozd 6. § (5) bekezdes megalkotasa (a 

kereskedelemrol szolo 2005. evi CLXIV. torveny 2. § 39-40. pontja, valamint a 
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 1. melleklete alapjan szukseges,

03 7. § (3) bekezdeseben az „egyeb szdlldshefy-szolgdltatdsf, szbvegresz helyebe a 
^szaliashely-szolgaltatasi lep.

A jogszabalyi koherencia erdekeben szukseges pontositas az adozoi kort nem erinti, tovabba 
nem jar - az 1. pont szerinti adomoratdriumra vonatkozo kormanyzati rendelkezesek 
ertelmeben - sem adomertek-emelessel, sem pedig kedvezmenyszukitessel.

II. A beterjesztes indoka:

A Penziigyiminiszterium Jovedelemadok es Jarulekok Fdosztalya altal a PM/19492/2021. sz. 
2021. november 30-an kiadott Tajekoztatoban foglaltak alapjan, „amennyiben az 
bnkormanyzat kepviselo-testillete mar fogadott el es hirdetett ki rendeletet az addmertek 
2022-tdl val6 emeleserol, az adoelonybk szukiteserol vagy uj helyi add, telepiilesi add 
bevezeteserol, akkor e rendeletet indokolt hatalyon kivill helyezni vagy arrdl rendelkezni, 
hogy e rendelet nem lep hatalyba 2022-tdl”.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A kormany dontese ertelmeben ajovo evi koltsegvetessel kapcsolatos, 2021. november 18-an 
jogszabalyszeruen es iddben meghozott adorendeleti modositasok korrekeioja szukseges. Az 
egyes helyi ado rendeletek modositasarol szolo Onkormanyzati rendeletek egyes 
rendelkezeseinek hatalyba nem lepeserol szolo dontes meghozatala indokolt.

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvaros Onkormanyzata novelte volna 2022. evben helyi 
adobeveteleit, amely 360 millio forinttal novelte volna a mukodesi beveteleit, melytol a 
meghosszabbitott adoemelesi tilalom miatt az Onkormanyzat 2022-ben elesik. ;



IV. Jogszabalyi kornyezet:
A Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (Motv.) 23. §
(5) bekezdes 15. pontja szerint a keruleti dnkormanyzat feladata kulonosen a helyi adoval 
kapcsolatos feladatok ellatasa.
Az Motv. 42. § 1. pontja ertelmeben a rendeletalkotas a kepviselo-testiilet at nem ruhazhato 
hataskore. A kepviselo-testiilet rendeletalkotasara vonatkozo felhatalmazast a helyi adokrol 
szolo 1990. evi C. torveny 1. § (1) bekezdese es a 43. § (3) bekezdese biztositja.

A koronavirus-vilagjarvany nemzetgazdasagot erinto hatasanak enyhitese erdekeben 
szukseges helyi ado intezkedesrol szolo 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet szerint:

„1. § (1) A 2021. evben vegzodo adoevben, valamint a 2022. evben vegzodo adoevben a 
helyi ado es a telepiilesi ado merteke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi addnak, 
telepiilesi addnak a 2020. december 2. napjan hatalyos es alkalmazando onkormanyzati 
adorendeletben megallapitott adomerteke.

(2) Az onkormanyzatnak a 2020. december 2. napjan hatalyos adorendelete szerinti 
adomentesseget, adokedvezmenyt a 2021. evben vegzodo adoevben, valamint a 2022. evben 
vegzodo adoevben is biztositania kell.

(3) A telepiilesi dnkormanyzat a 2021. evre es a 2022. evre uj helyi adot, ui telepiilesi ad6t 
nem jogosult bevezetni.”

Kerem a Tisztelt Kepviselo-testuletet, hogy az eldterjesztest megtargyalni es a rendeletet 
az eldterjesztes melleklete szerinti tartalommal — megalkotni sziveskedjen.

Rendelet alkotasi javaslat:
Budapest Jdzsefvarosi dnkormanyzat Kepviseld-testiilete megalkotja a ........../.....  (......... )
onkormanyzati rendeletet az egyes adojogi targyu onkormanyzati rendeletek egyes 
rendelkezeseinek mddositasarol es hatalybanem lepeserdl.

Mellekletek:
1. melleklet: rendelettervezet
2. melleklet: Penztigyiminiszterium Jovedelemadok es Jarulekok Foosztaly PM/19492/2021. 
sz. 2021. november 30-ankiadott Tajekoztatoja

Budapest, 2021. december 2. { /

PikoAndras 
polgarmester

Torvenyessegi ellendrzes:

"dr. Sajtos Csilla
jeg^zb



l.sz. melleklet az eloterjeszteshez

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
...../2021. (.....) onkormanyzati rendelete

az egyes adojogi targyii onkormanyzati rendeletek egyes rendelkezeseinek 
modositasarol es hatalyba nem lepeserol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete a helyi adokrol szolo 1990. evi C. torveny 1. 
§ (1) bekezdeseben es 43. § (3) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, az Alaptorveny 32. cikk 
(1) bekezdes h) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el:

1. § (1) Az epitmenyadorol szolo 38/2014. (XI. 13.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: 
epitm^nyado rendelet) 6. §-a a kbvetkezo (5) bekezdessel egesziil ki:

„(5) Az egyeb szallashely-szolgaltatasi tevekenyseg folytatasat szolgalo epiilet, epiiletresz, 
valamint a maganszallashely szolgaltatasi tevekenyseg folytatasat szolgalo lakas vagy iidulo 
utan a szallashely-szolgaltatasi tevekenyseg folytatasanak reszletes felteteleirol es a 
szallashely-iizemeltetesi engedely kiadasanak rendjerol szolo 239/2009. (X. 20.) Korm. 
rendelet 6. § (1) bekezdeseben meghatarozott, szallashely-szolgaltatasi tevekenyseg 
folytatasara vonatkozo bejelentes napjan, bejelentes hianyaban az szallashely-szolgaltatasra 
iranyulo tevekenyseg tenyleges megkezdeset kbvetb ev elso napjan keletkezik az 
adokotelezettseg.”

(2 ) Az epitmenyado rendelet 7. § (3) bekezdeseben az „az egyeb szdlldshely-szolgaltatasi” szovegresz 
helyebe az „a szdlldshely-szolgdltatdsr szoveg lep.

2. § Nem lep hatalyba
a) az egyes helyi adokrol szolo onkormanyzati rendeletek modositasarol szolo 36/2021. (XI. 19.) 

onkormanyzati rendelet 2. § (1) bekezdese es 3. §-a,
b) az epitmenyadorol szolo 38/2014. (XI. 13.) onkormanyzati rendelet modositasarol szolo 56/2020. 

(XL 19.) onkormanyzati rendelet 3. §-a,
c) a Budapest Fovaros VIII. kertilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 39/2014. (XI.

13.) onkormanyzati rendelet modositasarol szolo 57/2020. (XI. 19.) onkormanyzati rendelet 2. §-a, 
d) a maganszemely kommunalis adojarol szolo 40/2014. (XI. 13.) onkormanyzati rendelet 

modositasarol szolo 58/2020. (XI. 19.) onkormanyzati rendelet 2. §-a.

3. § Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba.

Budapest, 2021. december......

dr. Sajtos Csilla 
jegyzd

Piko Andras 
polgarmester



INDOKOLAS

\ az 1. §-hoz

Az epitmenyadorol szolo 38/2014. (XI.13.) onkormanyzati rendelet szallashely-szolgaltatasi 
tevekenysegre vonatkozo szabalyozasanak valtozasa a 6. § uj (5) bekezdeseben (a 
kereskedelemrol szolo 2005. evi CLXIV. torveny 2. § 39-40. pontja, valamint a 173/2003. (X. 
28.) Korm. rendelet 1. szamu melleklete alapjan) sziikseges.

/ a 2. §-hoz

A Kormany a minimalber es a garantdlt berminimum 2022. evi emelesevel osszefuggesben 
sziikseges addintezkedesekrol, valamint egyes mas intezkedesekrol szolo T/17668. szamu 
tbrvenyjavaslat 1. §-aban kezdemenyezte a helyi adok emelesenek moratoriumaval kapcsolatos 
ezen intezkedesek hatalyanak 2022. evben valo fenntartasat. E rendelkezes ertelmeben a helyi 
adokrol szolo 1990. evi C. torveny (Htv.) 2022. januar 1-jei hatallyal egy uj, 51/P. §-sal egeszulne 
ki. Eszerint a 2022. evre az onkormanyzatok:
- a 2020. december 2-an fennallo adomertekeket nem emelhetik,
- a 2020. december 2-an meglevd adokedvezmenyeket, mentessegeket nem helyezhetik hatalyon 
kivul, hatalyukat nem szukfthetik, tovabba
- a telepulesi onkormanyzatok 2022. evre uj helyi adot, telepiilesi adot nem vezethetnek be, nem 
alkalmazhatnak.

A Kormany 2021. november 25-en a koronavfrus-vilagjarvany nemzetgazdasagot erinto hatasanak 
enyhftese erdekeben sziikseges helyi ado intezkedesekrol szolo 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet 
modositasarol szolo 641/2021. (XI. 25.) Korm rendelet szabalyozta a fenti adomoratorium szabaly 
2022-re valo meghosszabbitasat.

a 3. §-hoz ■

Hatalyba lepteto rendelkezest tartalmaz.
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Eldzetes hatasvizsgalat

A jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. torveny 17. §-a alapjan Budapest Fovaros VIII. 
kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek az egyes adojogi targyu 
onkormanyzati rendeletek egyes rendelkezeseinek modositasarol es hatalyba nem lepeserdi 
szolo rendelet megalkotasahoz kapcsolodoan elvegzett eldzetes hatasvizsgalat eredmenyerdl 
az alabbi tajekoztatast adorn:

1. Tarsadalmi hatas: nines.

2. Gazdasagi hatas:
A jogszabalyi rendelkezes miatti rendeletmodosftas nem teszi lehetove az onkormanyzat 
reszere, hogy az utolso addemeles dta eltelt evek inflacids hatasat ervenyesitse, azaz az 
Onkormanyzat korabbi evekben meghatarozott adobeveteleinek realerteke jelentosen 
csokken, az onkormanyzatnak a 2020. evi adomertekeknek megfeleld addbevetelekkel 
kell a 2022. evben is szamolnia. A 2020-2021. dv soran a jarvanyhelyzetbol adodo 
gazdasagi valsdg es a meghozott kormanyzati intezkedesek alapjan csokkeno merteku es 
realerteku adobevetelekbol adodo bevetelkieses az onkormanyzat szamara penzugyi 
szempontbol nehez helyzetet teremt, mivel a novekvo mukodesi kiadasainak 
finanszirozasara szolgalo mukodesi beveteleit nem szedheti be.

3. Koltsegvetesi hatas: Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvaros Onkormanyzata 
novelte volna a kovetkezo evben helyi adobeveteleit es koveteleseit, ami 360 millid 
forinttai novelte volna a mukodesi beveteleket, melytol a meghosszabbitott addemelesi 
tilalommiatt az Onkormanyzat 2022-ben elesik.

3. Kbrnyezetvedelmi hatas: A rendelet eldirasainak komyezetvedelmi hatasa nines.

4. Egeszsegiigyi hatas: A rendelet eldirasainak egeszsegugyi hatasa nines.

5. Adminisztrativ terheket novelo hatas: nines.

6. A jogszabaly megalkotasanak sziiksegessege:
A magyar kormany 2020. decemberben jelentette be a donteset, amely szerint az 
dnkormanyzatoknak 2021 -ben tilos megemelniiik a helyi es a telepulesi addkat, valamint 
uj adot sem vezethetnek be, es nem torolhetik el az eddigi adokedvezmenyeket. A 
Penzugyminiszterium akkor a koronavirus-jarvanyra hivatkozott, mondvan, igy tudjak 
megdvni a magyar vallalkozasokat, csaladokat, lakasokat. A dontes a hazai cegeknek 
kedvezett, de a telepiileseket nehez penzugyi helyzetbe hozta.
A 2021. november 24-en megjelent Magyar Kozlonybol kideriil, hogy a kormany 
meghosszabbitja 2022-re a rendeletet, vagyis 2022. evre is megtiltja az 
dnkormanyzatoknak, hogy emeljek a helyi addkat, vagy ujat vessenekki.

7. A rendelet vegrehajtasahoz szemelyi, targyi feltetelek bovitese nem szukseges.



.1/ < s In K i .11 6krol s/dlo onkurmanyzati
11 iiddetck modositUMirol s/616 36/2021.

<XI. .. .........korinanw.iii ii mh kl

2. § (1) A maganszemely kommunalis adojarol 
szolo 40/2014. (XI. 13.) Onkormanyzati 
rendelet (a tovabbiakban: kommunalis ado 
rendelet) 3. § c) pontja helyebe a kovetkezo 
rendelkezes lep:

[Mentes a maganszemely kommunalis 
adoja alol]
„c) a maganszemely tulajdonos vagy 
vagyoni erteku jog jogositottja (a 
tovabbiakban egyutt: tulajdonos) azon egy 
lakoingatlana, ahol
ca) az adoalany lakohelye az adoev elso 
napjan az ado targyat kepezd 
lakoingatlanban van
cb) a targyi ingatlan az adozo 
eletvitelszeru lakhatasat biztositja, es
cc) az ingatlant nem adja reszben vagy 
egeszben berbe, vagy nines olyan 
hasznosftasa a lakoingatlannak, amibol a 
tulajdonosnak adokbteles jbvedelme 
szarmazik, es azt egyeb modon sem 
hasznositja.”

3. § (1) Az epitmenyadorol szolo 38/2014. (XI. 
13.) onkormanyzati rendelet modositasarol 
szolo 56/2020. (XL 19.) onkormanyzati 
rendelet (a tovabbiakban: Mod. epitmenyado 
rendelet) 3. § (1) bekezdesenek az
epitmenyado rendelet 7. § (2) bekezdes a) 
pontjat modosito rendelkezese

a) az ,,530,-Ft/m2/ev' szovegresz helyett 
az n548,-Ft/m2/^ szoveggel,

b) az „1.595,-Ft/m2/ey” szovegresz 
helyett az „1.648,-Ft/m2/ev”
szoveggel,

c) az ,,1.680,-Ft/m2/ev” szovegresz
helyett az „1.736,-Ft/m2/^' szoveggel 

lep hatalyba.

(2) A Mod. epitmenyad6 rendelet 3. § (2) 
bekezdesenek az epitmenyado rendelet 7. § (3) 
bekezdeset modosito rendelkezese a „a 2.018,- 
Ft/m2/ev” szovegresz helyett a „2.048,- 
Ft/m /ev” szoveggel lep hatalyba.

(3) A Mod. epitmenyado rendelet 3. § (2) 
bekezdesenek az epitmenyado rendelet 7. § (4) 
bekezdeset modosito rendelkezese a kovetkezo 
a) es b) pontban foglalt szoveggel lep hatalyba:

.1/ lU'i* .nlujogi Uirgxu onkormunv/ali 
rcndcklek egje> rcnddkc/eseiiiek 

modoMlasarol es hatalyba nem lepvscrol h/616 
...../2O2I. (... ) onkormainzati rendelet

Nem lep hatalyba az egyes helyi adokrol szolo 
onkormanyzati rendeletek modositasarol szolo 
36/2021. (XI. 19.) onkormanyzati rendelet 2. § 
(1) bekezdese.

Nem lep hatalyba az egyes helyi adokrol szolo 
onkormanyzati rendeletek modositasarol szdlo 
36/2021. (XI. 19.) onkormanyzati rendelet 3. §- 
a. ?
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(4) Az epitmenyado eves merteke - a 
(2)-(3) bekezdesben foglaltak 
kivetelevel

a) a 100 m vagy annal kisebb teriiletu 
ingatlanok eseteben 500,-Ft/m2/ev,
b) a 100 m -t meghalado teriiletu ingatlanok 
eseteben az adoalap 100 m2-t meghalado, de 
500 m2-t meg nem halado resze utan 1.736,- 
Ft/m2/ev, az adoalap 500 m2-t meghalado resze 
utan 2.084,-Ft/m2/ev.

(4) A Budapest Fovaros VIII. kerulet 
Jozsefvarosi Onkormanyzata Kepviseld- 
testiiletenek 39/2014. (XI. 13.) onkormanyzati 
rendelet modositasarol szolo 57/2020. (XI. 19.) 
onkormanyzati rendelet 2. §-anak a telekadorol 
szolo 39/2014. (XI. 13.) onkormanyzati 
rendelet 6. § (2) bekezdeset modosito 
rendelkezese a „366,-Ft/m2/ev” szovegresz 
helyett a .„378,-Ft/m2/ev” szoveggel lep 
hatalyba.

(5) A maganszemely kommunalis adojarol 
szolo 40/2014. (XI. 13.) onkormanyzati 
rendelet modositasarol szolo 58/2020. (XI. 19.) 
onkormanyzati rendelet 2. §-aban a 
kommunalis ado rendelet 4. §-at modosito 
rendelkezese a „31.187 FC szovegresz helyett 
a „32.216,-Ft” szoveggel lep hatalyba.

az epitmenyadorol szolo 38/2014. (XI. 13.) 
onkormanyzati rendelet modositasarol szolo

56/2020. (XL 19.) onkormanyzati rendelet

3. § (1) A Rendelet 7. § (2) a) pontja helyebe 
az alabbi rendelkezes lep:
„a) Az epitmenyado eves merteke alapkutatas, 
alkalmazott kutatas, kiserleti fejlesztes celjat 
szolgald epillet, epilletresz utan: az adoalap 
100 m2-t meg nem halado resze utan 530,- 
Ft/m2/ev, az adoalap 100 m2-t meghalado, de 
1000 m2-t meg nem halado resze utan 1.595,- 
Ft/m2/ev, az adoalap 1000 m2-t meghalado 
resze utan 1.680,-Ft/m2/ev."
(2) A Rendelet 7. § (3) es (4) bekezdesei 
helyebe a kovetkezo rendelkezesek lepnek: 
„ (3) Az epitmenyado eves merteke a 
szallashely-szolgdltatasi tevekenyseg 
folytatasdt szolgald udillQ, lakds, lakresz utan 
2.018,-Ft/m2/ev.
(4) Az epitmenyado eves merteke — a (2)—(3) 
bekezdesben foglaltak kivetelevel — az 
adoalap 100 m2-t meg nem halado resze utan

Nem lep hatalyba az epitmenyadorol szolo 
38/2014. (XI. 13.) onkormanyzati rendelet 
modositasarol szolo 56/2020. (XI. 19.) 
onkormanyzati rendelet 3. §-a.
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530,-Ft/m2/ev, az addalap 100 m2-t 
meghaladd, de 500 m2-t meg nem haladd resze 
utan 1.680,-Ft/m2/ev, az addalap 500 m2-t 
meghaladdresze utan 2.018,-Ft/m2/ev."

a Budapest Fovaros VIII. kerulet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld- 

testuletenek 39/2014. (XI. 13.) 
dnkormanyzati rendelet modositasarol szolo 
57/2020. (XI. 19.) dnkormanyzati rendelet

A Rendelet 6. § (2) bekezdese helyebe a 
kovetkezo rendelkezes lep: „(2) A telekado 
merteke: 366,-Ft/m2/ev."

Nem lep hatalyba a Budapest Fovaros VIII. 
kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld- 
testiiletenek 39/2014. (XL 13.) onkormanyzati 
rendelet modositasarol szolo 57/2020. (XI. 19.) 
dnkormanyzati rendelet 2. §-a,

a maganszemely kommunalis adojarol szolo 
40/2014. (XI. 13.) dnkormanyzati rendelet 
modositasarol szolo 58/2020. (XI. 19.) 
dnkormanyzati rendelet

2.§
A Rendelet 4. §-a helyebe a kovetkezo 
rendelkezes lep:
„ 4. J Az add merteke adotdrgyankent, illetoleg 
lakdsberletijogonkent 31.187,-Ft."

Nem lep hatalyba a maganszemely kommunalis 
adojarol szolo 40/2014. (XI. 13.) dnkormanyzati 
rendelet modositasarol szolo 58/2020. (XI. 19.) 
dnkormanyzati rendelet 2. §-a.

epitmenyadorol szolo 38/2014. (XI.13.) 
onkormanyzati rendelet

M

7.§

(3) Az epitmenyado eves merteke az egyeb 
szallashely-szolgaltatasi tevekenyseg
folytatasat szolgalo lakas, lakresz utan: 1.898,- 
Ft/m2/ev.

6.§
(5) Az egyeb szallashely-szolgaltatasi 
tevekenyseg folytatasat szolgalo epulet, 
epiiletresz, valamint a maganszallashely 
szolgaltatasi tevekenyseg folytatasat szolgalo 
lakas vagy uduld utan a szallashely-szolgaltatasi 
tevekenyseg folytatasanak reszletes felteteleirol 
es a szallashely-uzemeltetesi engedely 
kiadasanak rendjerol szolo 239/2009. (X. 20.) 
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdeseben 
meghatarozott, szallashely-szolgaltatasi
tevekenyseg folytatasara vonatkozo bejelentes 
napjan, bejelentes hianyaban az szallashely- 
szolgaltatasra iranyulo tevekenyseg tenyleges 
megkezdeset koveto ev elso napjan keletkezik az 
adokotelezettseg.
7. §

(3) Az epitmenyado eves merteke a szallashely- 
szolgaltatasi tevekenyseg folytatasat szolgalo 
lakas, lakresz utan: 1.898,- Ft/m2/ev.
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2. sz. melleklet az eloterjeszteshez

PenzOgyminiszterium

JOVEDELEMADdKES JARULEKOK FOOSZTALYA

Ikt. szam: PM/19492/2021.
tajekoztatO ;

az onkormanyzati adohatosagok szamara 
a 2022. evi helyi addemelesi moratonumrdl

A koronavfrus-vilagjarvany nemzetgazdasagot erinto hatasanak enyhitese erdekeben sziikseges 
helyi ado intezkedesrdl szdlo 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet addbevezetesi, adoemelesi 
moratdriumot allapitott meg 2021. evre a telepulesi onkormanyzatok szdmara.

A Kormany a minimdlber es a garantalt berminimum 2022. ^vi emelesevel osszefuggesben 
sziikseges addintezkedesekrol, valamint egyes mas intezkedesekrol szold T/17668. szamu 
tdrvdnyjavaslat 1. §-aban kezdemenyezte ezen intezkedesek hatdly&nak 2022. dvben vald 
fenntartasat. E rendelkezes ertelmeben a helyi addkrol szolo 1990. evi C. torveny (Htv.) 2022. 
januar 1 -jei hatallyal egy uj, 51/P. §-sal egeszulne ki. Eszerint a 2022. evre az onkormanyzatok:

- a 2020. december 2-an fennalld addmertekeket nem emelhetik,
r a 2020. december 2-an meglevd adokedvezmenyeket, mentessegeket nem helyezhetik 

hatalyon kivul, hatalyukat nem szukithetik, tovabba
- a telepulesi onkormanyzatok 2022. evre uj helyi adot, telepulesi addt nem vezethetnek 

be, nem alkalmazhatnak.

A Kormany 2021. november 25-en veszelyhelyzeti kormanyrendeletben is kihirdette a fenti 
addmoratdrium szabaly 2022-re vald meghosszabbitasat. A koronavfrus-vilagjarvany 
nemzetgazdasagot erinto hatasanak enyhitese erdekeben sziikseges helyi add intezkedesrdl 
szdlo 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet mddositasarol szolo 641/2021. (XI. 25.) Korm. 
rendelet 2021. november 26-^n hatalyba Idpett 1. §-a a jelenleg folyamatban levo Htv- 
mddositas hatalyba lepeset megelozden is megfogalmazza a fenti szabalyokat.

Amennyiben az onkormanyzat kepviselotestiilete mar fogadott el es hirdetett ki rendeletet az 
adomertek 2022-t61 vald emeleserol, az addelonydk szukiteserol vagy uj helyi ado, telepulesi 
add bevezeteserol, akkor e rendeletet indokolt hatalyon kiviil helyezni vagy arrol rendelkezni, 
hogy e rendelet nem 16p hatalyba 2022-tdl.

Amennyiben ez valamely okbol megsem tortenne meg, akkor a tehemovelest eredmenyezd 
rendeleti rendelkezest - mint magasabb szintii jogszaballyal (a Htv-vel) clienteles rendelkezest 
- 2022-ben nem lehet alkalmazni.

A fentiek nem erintik azon helyi addzasi targyu onkormanyzati rendeleteket, rendeleti 
rendelkezdseket, amelyek az adoteher csokkenteset (az adomertek csokkenteset, az addelonydk 
korenek boviteset, valamely helyi, telepulesi add megsziintetdst) fogalmazzak meg 2022-re. E 
rendeletek, rendelkezdsek aggaly nelkiil alkalmazhatdak 2022-ben.

Budapest, ddtum: e-alairds szerint
Szatmari Laszld 
fdosztalyvezeto


