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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testiilet e számár a

Előteľjesztő: Egry Attila alpolgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2011. november 3. . sz. napirend

Tárgy: Döntés helyi adók míiködtetéséľől

A napirendet nyíltlzźtt ülésen kell tárgyalni, a dcjntés elfogađásahoz egyszeríl/minősített
szav azattobb s é g sztiks é g e s.
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VároseazdáIkodási és Pénzůigvĺ Bizottság véleménvezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr
Hatér o zati j av aslat a bizottság szźtmźr a:

A Yźtosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őterjesztés
mestárwa|źLsźLt.

Tĺsztelt Képviselő-testiilet!

A Magyar Köztiĺľsaság adórendszęrébęn 1991. januźtr I. őÍa mfüödnek olyan ađónemek
amelyek bevezetéséről a helyi önkoľmányzatok đöntenek. A helyi adóról szóló 1990. évi C.
ttlrvény (a tovóbbiakban: Htý.) felhata|mazása és rendelkezései szerint a települési
önkormányzat képviselő-testiilete rendelettel az illetékességi teruletén helyi adókat vezethet
be. A keľületi ĺinkormiínyzatokaz építményadót, a telekađőt, amagánszemélyek kommunális
ađőját és az idegenforgalmi adót jogosultak bevezetni.

A 2010. decęmber 18-tól hatályos a Htv. ľendelkezései alapjan a keľületi önkormrányzat tLItaI

bevezethető fenti helyi adókat a fiővarosi önkormányzat akkor jogosult rendeletévelbevezetni,
ha a}.lhoz minden adóév tekintetében az énntett keľĺĺleti önkormanyzat képviselő-testiilete
előzetes belee gy ezését adj a.

Errnek a|apjźn a Htv. 1.$ (2).(3) bekezdései figyelembevételével a Főváľosi Kiizgyűlés az
építményadőt, a telekadĺít, magánszemély kommunális adĺóját és az idegenfoľgalmi adót
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|<lzárő,.łLag abban az esetben működtetheti, ha a kerületĺink képviselő-testülete ehhez
hozzájárul' átengedi a műkiidtetés jogát.

Budapest Fővaľos Polgármestere 2071. október 74-én kelt levelében - a Htv. rendelkezései
értelmében - kikérte önkormanyzatunk véleményét azon adók _ ígł az idegenforgalmi adó _
bevezetését illetően, melyeket fő szaběiy szerint a keľületek vezethetnek be.

A fentiek aIapjźn javaslom, hogy keriiletünk műkĺjdtesse tovább 2012. évben az
építményadót, telekadőt és az idegenforgalmi adót. A magtnszemélyek kommunális adóját
keľĹiletĹinkben nem vezetťtik be, de tekintettel arľa, hogy az uj önkormányzati toĺvény
elfogadása esetlegesen új finanszírozási strukÍura kiďakítására kényszerítheti a kerĹiletet,
javaslom, hogy ne aĄa a képviselőtestiilet előzetęs be|eegyezését ezen adó Fővárosi
Kĺi z gyulé s źitalí b ev ezeté s éhez.

Afentiekalapjźnkéremazalábbihatfu ozatí javaslatelfogadását.

Ha.ľÁnoza.Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

|.) az építményadót, a telekadót, és az idegenforgalmi aďőt a Budapest Fővaľos VIII.
keľĹilet Józsefu aľo si onkormanyzat mfü ĺidt etí 20 12. évbęn.

2.) tekintettel arra' hogy aZ új önkoľmányzati tĺirvény elfogadása esetlegesen új
ťlnanszírozási struktura kialakításźrakényszeľítheti a kerületet,2012. évre fenntartjuk
a jogot a keľĺiletnek a magánszemé|y kommunális adójanak bevezetésére és ezért nem
aďja beleegyezését abba, hogy a Fővárosi onkoľmányzat a Józsefuárosi
onkorman y zat ko zigazgatási terĹiletén ęzęn adőnemet b eveze s se.

3.) felkéri a Polgármesteľt, hogy a képviselő-testiilet d<lntéséľől haladéktalanul
táj ékoztassa a Fővaľosi onkoľmányzatot.

Felelős: polgármester

Határidő: 20II. novembeľ 03.

A diintés vé greh aj tá sát v égző szerv ezeti egys ég:

Budapest, 20II. oktőber 27.
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