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Budapest Főváros VIII. kerüIet Józsefváľosi o nko rmány zat Képvisető-testĺl leténck
7 /2015.

(II 20.) iinkormányzati ľendelete

magánszemély kommunáIis adójáról szóló
l0 ĺ2014. (xI. 13.)

iinkoľmányzati ľendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testülete a helyi
adókĺól sző|ő |990. évi C. tcirvény 1. $ (1) bekezdésében és a 43. $ (3) bekezdésében kapđtt
felhata|mazása alapjźn, az A|aptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatfuozot1

feladatköľében eljárva a következőket rendeli el:

1. $ Maganszemély kommunális adójaról sző|ő 4Ol2014. CxI. tr3.) tlnkormźnyzatirendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 3. $-a helyébe a következő rendelkezés lép:
o'3. $ Mentes a magánszemé|y kommunális adója alól

,,a)

M a magźnszemélytulajdonábarl á||ő építmény,amely után a tulajdonosnak, az
ingatlan-nyilvantartásba bejegyzett vagyoni éľtékűjog jogosítottjanak építményadóťtzetésikötelęzettsége keletkezik;''

b) az a magánszemély tulajdonában álló telek, amely :utźn a tulajdonosnak, az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékíijog jogosítottjának telekadó-fizetési
kdtelezettsége keletkezik;

c) az a magánszemély fulajdonában álló takás, amelynek tulajdonosa (tĺibb tulajdonos
esetében |egalább az egyik tulajdonos), ingatlan-nyilvántartásbabejegyzett vagyoni
értékújog jogosítottja az év első napjan az Önkormányzat illetékességiterĹiletén
á|Landó lakosként bejelentett Iakóhellyel ľendelkezik,ha a lakast nem adjak részben
vagy egészben bérbe;

d) a lakasbérleti jog, ha annak jogosultja (t<ĺbb jogosult esetében legalább az egyik
jogosult) az év első napján az onkoľmźnyzatilletékességiteľiileténá||andő lakosként
bej elentett lakóheIlyel rendelkezik;

e) az onkormtnyzatfulajdonában lévő lakás béľlőj e az érintett adőtáĺgy után.

2. s A Rendelet 7. $-a helyébe a következő rendelkezés |ép és ezze| egyidejűleg a 7.
szźlmoztsa 8. $-ra, a 8. $ számozása9. $-ľa módosul:

$

,,7. $ E rendelet a|kalmazásában a vagyoni értékujog:a keze|óijog, a vagyonkezelőiiog, a
haszonélve zet, a haszná| al' j o ga, a l akásb érl et.''

3. $ Ez a rendelet 2015. február 20-án lép hatályba.
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INDoKoLÁs
Általános indokolás

Az önkormtnyzat adómegállapítási joga az |990. évi C. törvényben (a továbbiakban Htv.)

meghattrozott adóalanyokĺa és adőtárgyakĺa teľjed kí. Az önkormányzatrendeLetéveljogosult
kommunális j ellegű ađőkbevezetésére.

Részletes indokolás

1'
1.

$-hoz

A

rendęlet szabźiyozźlsaéľtelmébenegyértelmrisítésrekeľül a rendelet mentesítésiköre.
Htv. szerinti vagyoni értékűjog jogosítottja is a tulajdonos fogalom korébe tartozik.

2.

$-hoz

A vagyoni éľtékűjogkĺjrébetartozőjogokat részletezĹ

3.
Hatźllyba léptető rendelkezéseket taľtalmaz.
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