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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete * 

az egyes helyi adórendelet-módosítások hatályba lépésének módosításáról 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett 

veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét gyakorolva, 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésében és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § Az építményadóról szóló 38/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

56/2020. (XI.19.) önkormányzati rendelet 6. §-a az alábbi szöveggel lép hatályba: 

 

„6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2021. január 1-jén lép 

hatályba. 

(2) A rendelet 3. §-a 2022. január 1-jén lép hatályba.” 

 

2. § A telekadóról szóló 39/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

57/2020. (XI.19.) önkormányzati rendelet 3. §-a az alábbi szöveggel lép hatályba: 

 

„3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2021. január 1-jén lép 

hatályba. 

(2) A rendelet 2. §-a 2022. január 1-jén lép hatályba.” 

 

3. § A magánszemélyek kommnális adójáról szóló 40/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 58/2020. (XI.19.) önkormányzati rendelet 5. §-a az alábbi szöveggel lép 

hatályba: 

 

„5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2021. január 1-jén lép 

hatályba. 

(2) A rendelet 2. §-a 2022. január 1-jén lép hatályba.” 

  

 

* RENDELKEZÉSEI BEÉPÍTVE 38/2014.) (XI.13.), A 39/2014.(XI.13.) ÖNK. RENDELETBE, A 

40/2014.(XI.13.) ÖNK. RENDELETEKBE.  
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4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Budapest, 2020. december 17. 

 

 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet s.k. 

 

Pikó András s.k. 

jegyző polgármester 

 

INDOKOLÁS 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete az egyes önkormányzati adórendeletek 

módosításának hatályba lépésének módosításához 

 

1-3. §-hoz 

 

A módosító Rendeletek hatályba lépésének javítása szükséges.  

 

 

2. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  


