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Tisztelt Képvĺselő.testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. $ (1) bekezdés d) pontja a|apjźn a kép-
viselő-testiilet hatásköréből nem ruházhatő át a helyi adó megállapítasa.
A Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabályaiľól szóló 19/2009.(I.06) önkor-
mányzati rendelet 4.$ a) és d) pontja a|apjźtn a Képviselő-testĺilet hatásköréből nem ruhźnható źú a
rendeletalkotás, illetőleg a helyi adő megźů|apítźsa.

Az önkormányzatok egyre nagyobb foľráshiánnya| küzdenek, nem kivétel ez a|ő| Józsefuáľos sem,
me|y a központi költségvetésből csökkenő méľtékiĺ állami támogatásban részesĺil. Szükség van minda-
zon források felkutatásétraéshasznźiatára' amely az önkormányzatnakľendelkezésére áll. Ezen forľá-
sok része a helyi adók működtetése.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Hn.) biztosítja a helyi önkormźnyzatok számttra az
adómegállapítás jogát. Józsefváros Képviselő-testülete telekadó alapľendeletét 1993. év soľán ve-
zettebe. A telekadó ľendeletben nem szabályozott kéľdésekben a magasabb szintű jogszabályok
(a Hn., valamint az adózas rendjéről szóló 2003. évi XCII. torvény (Art) ) azirányad'ők.

ÉR KEZETT

2011 0tc 0 6

Előterjesztő: Egry Attila alpolgármesteľ
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A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés meg-
tárwa|ását.



Jelenleg hatályos önkormányzati ľendeletünk szeľint a telekadó alapja a telek m"-ben számított
hasznos alapterülete.

Az önkormányzat adómegállapÍtasi joga affa terjed ki' hogy az adó méľtékét a helyi
sajátosságo|<hoz, az iinkormányzat gazdáilkodási követelményeihez és az adőa|anyok teherviselő
képességéh ez igazodőzn megállapítsa.

A Htv. hatályos ľendelkezésének 6.$ c) pontja éľtelmében a hasznos alapteľület szeľĺnt
műktidtetett telekadĺóra vonatkozó törvényi felső mérték 2005. január 0l-től a KSH által közzétett
fogyasztói áľszínvona| változássa|- 2003. évtől kezdődően az adóévet megelőző mdsodik évig eltelt
inflációs adataval korrigálva - valoľizálható. A ttiľwényi felső méľték és a va|orizáciő egyĺittesen
határ oztálk meg az ad ómaxim umot.

Az önkormányzatok továbbra is a telek m'-ben számított hasznos alapterülete vagy a telek konigált
foľgalmi éľéke a|apjźtn hatźrozhatják meg az adő a|apját. A törvényi felső méľték nem változott. A
telekadó m,-ben számított területe után 200 Ft/m'.

A telekadó méľtékét 2011. január 01-jétől a Képviselő-testület 250,-Ftlmf /évríí|287,-Ft/mf lévre
emelte.

A keľületi helyi sajátosságok és az adőzők adĺĎfizető- és teheľviselő képességéľe figyelemmel az
tĺnkoľmányzati adóhatĺóság nem javaso|ja a telekadĺí mértékének 2012. január 1. napjátót tiiľté-
nő emelését.

Így jelen előteľjesztésemben a telekadó méľtékének eme|ésére nem teszek javaslatot.

A Magyar Közlĺiny I40. sztmában .2071. novembeľ 29-éĺ - megjelent az egyes adótörvények és az-
zal osszefüggő egyéb módosításáról szóló 2011. évi CLu. tĺirvény, amely tarta|mazz a Htv. módosĹ
tásait is. A Htv. módosítása miatt szükségessé vált önkormányzatí rendeletĺink módosítása, illetve
pontosítása és a Htv-ben foglaltakkal való összhangbahozása.

A Htv. 3. $-a rendelkezik azokrő| a szervęzetekľől, amelyek nem tartoznaka helyi adőkhattiya a|á,
továbbá azo|<rő| a szewezetekľől, melyeket ún. feltételes helyi adómentesség illet meg. A feltételes
helyi adómentesség valamennyi helyi adóľa vonatkozó személyi mentességet jelent abban az esetben,
ha az adott szervezetnek (pl. társadalmi szeryezet, alapínány, koztestület, kozszolgáltató szeľvezet) az
adóévet mege|oző évi jovedelme uťán nem keletkezetĺ tźlrsasági adőfizetési kötelezettsége' A Htv.
módosítása a feltételes mentesség hatá|yźú leszíikíti a telekadóban azok'ra az trlgatlanokľa, amelyek
csak és kizárő|ag az adott preferált Qellemzően non-profit) szervezet a|apítő okirata, a|apszabtiya sze-
rinti alaptevékenység kifejtésére szolgálnak. Igy a módosítások kovetkeztében nem jáľ töľvényi men-
tesség például az a|apíwźtny,közszo|gá|tatő szervezet (pl, MAV, Volón taľsąság) bérbe adott ingatlana
után.

A Htv. rendelkezései szerint avźllra|koző telke utáni tęlękadó megállapítása során nem a|kalmazhatő a
Htv 6. $ d) pontja. Ennek aIapján a Htv-ben meghatározott mentességek, kedvezmények további men-
tességekkel, kedvezményekkel nem bővÍthetők. Válĺalkozó: gazdasógi tevékenységet saját neyében és
kockazatara haszonszerzés céljából, ijzletszerűen végző egléni vdlĺalkozó, jogi személy, egléni cég,

egyéb szervezet.
A Htv. módosításait tarta|maző törvény az önkormányzati adőnatźsi lehetőségek bővítése érdekében
több telekadó mentesség megszűnését irtĺnyozza elő, de teľmészetesen az önkormźtnyzatok magánsze-
mélyek ęsetében továbbra is fenntarthatják a mentességeket, illewe bővíthetik is a mentességek köľét.
Igy a törvényi mentességek köľében megszűnt az épitési tilalom a|att á||ő telek tilalom ideje alatti tel-
jes mentessége; a helyi és helyközi tömegközlekedést lebonyolító ađőa|any telke, ezen adóalanyok -
kozszo|gá|tatő szervezetként _ egyébként is feltételes helyi adómentességet é|veznek; az épitményadó-
mentes épĺ'iletet tarÍa|maző telek mentessége, mert az építményadó mentesség köre is szűkül; az épn-
|ethez, építményhez, nyomvonal jellegíĺ létesítményheztartoző védő (biĺonsági) övezet, mert avédő-
<ivezet nem jelenti azt,hogy a telek, telekľész ne lenne hasznosítható.

Javaslom ľendeletĺinkben akizárő|ag tömegspoľt céIjára szolgáló telkek mentesítése lehetőségé-
nek fenntartásáú, az előző évekhez hason|óan azza| a küliinbséggel' hogy ezen ľendeleti mentes-



séggel a Haľ. ľendelkezései alapján kizárćňag magánszemély adĺózók é|hetnek. tnkoľmányzailnk
kiemelt egyik feladatának tekinti az iskolai sportnevelés és a tcimegsport támogatását és paľtneľ abban
is, hogy a kerülettinkben minél tobb ifirisági és tömegsportręndezvény kertiljön megrendezésre. Szinte
kivétel nélkĺil minden hazai spoľtszakosztá|yről elmondható, hogy infrastruktuľális nehézségekkel
kĺizd. A sportlétesítmények alacsony szźtma és kapacitása miatt az edzési lehetőségek koľlátozottak
vagy naryon nehezen bizosíthatóak. Az önkormányzat péllzze|, vagy kedvezményes, esetleg térítés-
menteslétesítményhasznéiatta|nyrijthattámogatást.
Az iinkoľmányzatjelentős támogatást nyűjt azza| a diáksport és a tömegsport felé az:za|,hogy a
kizáľólag tiimegsport cé|jára használt _ magánszemély adőzők tulajdonában lévő _ telkeket
mentesíti a telekadó megfizetése alól.

A Htv. érte|męzó rendelkezéseiben módosította a telek fogalmát. A Htv. módosítása a telekadó-
kötelezettség keletkezésére' megszűnéséľe vonatkozó hatályos rendelkezéseket alapvetően nem vźitoz-
tatta meg. Az adő továbbľa is éves ađó marad, ami an. je|enti, hogy az adókötelezettség az adóköteles
tényállás bektjvetkeztének évét követő évtől keletkezĺk, s az adókötelezettségľe vonatkozó feltételek
megsziĺntének éve utolsó napjáig tart. A fószabá|ytó| eltérően a felév első napján keletkezik a telekadó
fizetési kötelezettség, ha a telken lévő épületet lebontják vagy az megsemmisu| (az építményadó-
kotelezeuség ez esetben ezzel egl időben megsziłnik.)

M indezek a|apj ánkérem az aiábbiönkormányzati rende let elfo gadás át.

Budapest 2011. december 5.

alpolgármesteľ
TÓrvényes s égi ellenőľzé s :

a jegyzőthe|



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testületének

.....ĺ201|. (......) tinkoľmányzati ľendelete

a telekadórĺil szóló 56ĺ2008. (xI.06.) łinkormányzati rendelet módosításáľól

Budapest Fővaľos VIII. keriilet Jőzsęfvttosi onkormtnyzat Képviselő-testiilete a helyi adók-
ró1 szóló 1990. évi C. törvény 1. $ a) pontjában kapott felhata|mazás a|apjźn, az Alkotmány
44ĺA. $ (1) bekezđés d) pontjában meghatźnozott feladatktjrében e|jźrva a következőket ren-
đeli el:

A telekadóról szóló 5612008. @.06.) önkormanyzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet)
2. $-ahelyébe a következo ľendelkezés lép:

,,2.$ Adóköteles az önkormanyzat illetékességi teľĹiletén lévő telek.''

A Rendelet 3. $ (1) bekezdés c) pontjahelyébe akovetkezo rendelkezes lép:

,,c) a jogi személyiség nélkül mfüödő gazdasági taľsaságokľa, egyéb szervezetek-
ta,"

A Rendelet 4. $ (1) - Q)bekezdése helyébe a kĺjvetkezo ľendelkezés Iép:

,,(1) Adómentes a telekadó alól _ a 3.$-ban foglaltak Íigyelembevételével - atźr-
sadalmi szervezet, az alapí*źny, akozszo|gá|tatő szer\ĺezet, a köztestület, az oĺ-
kéntes kölcsönös biztosító pénńáĺ, a magannyugđijpénztar abban az adóévben,
amelyet mege|őző adóévben folytatott vá||a|kozási tevékenységéből sztrmaző jo-
vedelme (nyeresége) után sem bel-, sem ktilftildĺjn adófizetési kötelezettsége nem
kęlętkęzett.
(2) Az (1) bekezdés szeľinti mentesség _ az ott felsorolt adóalanyok sztmlźra _
csak az alapítő okiľatban, a|apszabáIyban meghatźrozott alaptevékenység kifejté-
sére szolgáló telek utan jał. A feltételek meglétéľő| az ađőalarly írásban köteles
ĺyíIatkoztĺ az aďőhatőságnak.''

1. $

2.$

3.$



4. $ A Rendelet 5. $ (1) bekezdése helyébe a következő ľendelkezes lép:

,,(1) Adómentes:
a) az épilet, épületrész hasznos alapterĺiletével egyezó nagyságú telekĺész,
b) az építési tilalom a\att á|Iő telek adóköteles teľiiletének 50%o-a,

c) a magánszemélyek tulajdonában lévő, k'lzfuőIag tomegsport céIjźra szolgáló te-

lek."

5. $ A Rendelet 6. $ (1) - Q)bekezÄése helyébe a következő ľendelkezes lép:

,,(1) Adókötelezettség keletkezik az épulet megsemmisülése, lebontása esetén a
megsemmisülést, lebontást kovető félév első napjától.''

(2) Az adókötelezettség a telek épülettel való beépítése félévénęk utolsó napján
szűnik meg.''

6. $ Ez a rendeletf01'1. december f2. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2llz.januaľ
01. napjától kell alkalmazni.

Budapest, 2011. december ....

Dr. Mészaľ Erika
a je gy zót helyettesítő a|j egy zo

Dr. Kocsis Máté
po1gármester



eľedeti rendelet
yonatkozó része

2.S
Adókiitelezettség

Adóköteles az onkormányzat iIletékességi terüle-
tén lévő beépítetlen beltertileti ťoldrészlet (továb-
biakban: telek).

módosítás

A Rendelet 2'$-a helyébe a kovetkező ľendelke-
zés lép:

,,2. $ Adóköteles az önkormányzat illetékességi
területén lévő telek.''

s.s
Azadő alanya

(1) E rende|et a|ka|mazásában adóalanynak mi-
nősül és a rende|et kiterjed:

c) a jogi személyiség nélkül miĺkĺjdő gazda-
sági társaságokľa,

4.S
Feltételes alanyi adómentesség

(1) Mentes a telekadó megfizetése alól:
a) társadalm i szerv ezet,
b) egyház,
c) a közalapitrány, a|apitllány,
d) közszolg tůtatő szerv ezet,
e) köztesttilet,
f) k<izhasznú társaságok,
g) az önkéntes kölcsönös biztosító pénztátr,
h) a magánnyu gdíj-pénztár,
i) a koltségvetési szerv, és a költségvetési
szervnek nem minősülő nevęlési. oktatási in-
tézmény

abban az évben, amelyet megelőző adóévben
folýatott vállalkozási tevékenységébó| szźtr-
mazó jövedelme (nyeresége) után tarsasági
adófizetési kötelezettsége, illetve költségve-
tési szeľv esetében eredménye uttn a közpon-
ti koltségvetésbe befizetési kotelezettsége
nem keletkezett.

(2) A fęltételes adómentesség igénybevételének
jogalapjáró| az adőa|any írásban köteles nyi-
latkozni az adóhatósásnak.

s.$
Táľgyi adómentesség

(1) Adómentes:
a) az épitési tilalom a|att á||ő telkek a tilalom
ideje alatt,
b) a helyi és helyközi tömegközlekedést le-

A Rendelet 3.$ (1) bekezdés c) pontjába helyébe
a következő rendelkezés lép:

,,c) a jogi személyiség nélkül működő gazdasźęi
társaságokra, egyéb szervezetekÍe,''

A Rendelet 4.$ (1)-(2) bekezdése helyébe a kĺĺ-
vetkező rendelkezés lép:

,,(1) Adómentes a telekadó alól _ a 3.$-ban fog-
laltak figyelembevételével - a társadalmi szerve-
zet, az a|apitvány, a közszolgtt|tatő szewezet, a
köztesttilet, az önkéntes kölcsonös biztositő pénz-
tźtr, a magánnyugdíjpénztfu abban az adőévben,
amelyet mege|őző adóévben folýatott vállalko-
zási tevékenységéből származő jövedelme (nye-
resége) után sem bel-, sem kĺ'ilftjldon adőťlzetési
kötelezettsége nem keletkezett.

(2) Az (1) bekezdés szerinti mentesség - az ott
felsoľolt adóalanyok számára - csak az a|apitő
okiratban, a|ap szab źůyban me ghatár ozott a|apte -
vékenység kifejtésére szo|gá|ó telek után jár. A
feltételek meglétéről az adőa|any írásban köteles
nyilatkozni az adóhatőságnak.''

A Rendelet 5.$ (1) bękezdése helyébe a követke-
ző rendelkezésl'ép:

,,(1) Adómentes:
a) az épl;|et, épületrész hasznos alapterületével
egy ezó nagy ságű telekrész,
b\ az éoltési tilalom a|att. źilő telek adókoteles



bonyolító adóalany, az e cé|ra használt telek
után,
c) építménye|<heztartozó teleknek az arésze,
amely az egységes szerkezetbe foglalt, hatá-
lyos építményadóról szől'ő 55/f008.(XI. 06.)
ök. sz. rendelet 2.$ (2) bekezdésében megha-
tár ozoÍt mértéket meghaladj ď'
d) szociális, egészségtigyi, gyermekvédelmi,
nevelési-oktatási intézmények cé|jára szo|gá-
ló helyiség, a koltségvetési szerv, val'amint az
egyház tulaj donában álló építmény e|<hez tar -

tozó teleknek teljes területe.
e) az épülethez, az épületnek nem minősü|ő
építményhez' nyomvonal jellegű létesítmé.
nyekhez tartoző - jogszabály vagy hatósági
előírásban megállapított - védő (biĺonsági)
terület,
f) akizárő|ag tömegsport cé|jára szolgáló te-
lek.

6.S
Adókłitelezettség keletkezése, vá|tozása és

megszíĺnése

( 1 ) Adókötelezettség keletkezik:
a) a ťoldrészlet belterületbe vonásźrő| sző|ő
önkormányz ati hatźr ozat közzététe|e, továb-
bá a telek mezőgazdasági mrĺvelés alól való
kivonását éslvagy a míĺvelési ág törlését kö-
vető év első napján'
b) a telken lévő építmény megsemmistilése,
lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást
kĺjvető félév első napján.

(f) Az adókötelezettség megszűnik:
a) a telek közterületté minősítéséľől szóló
önkormányz ati határ ozat közzététe|e, továb-
bá a telek művelési ágba sorolása és tényle-
ges mezoga zdastryi művelésének megkezdése
felévének utolsó napján,
b) beépítés esetén a hasznólatbavételi, illető-
leg fennmaradási engedéIy jogerőre emelke-
dés évének utolsó napján'
c) építési tilalomnak az év e|só felében tör-
tént kihirdetése esetén a felév utolsó napján.

területének 50%o-a,

c) a magáns zemé|y ek tulaj donában |év ő, kizárő -
lag tomegsport cé|jára szolgáló telek.''

A Rende|et 6.$ (1)-(2) bekezdése helyébe a ko-
vetkező rendelkezés lép:

,,(1) Adókötelezettség keletkezik az éptilet meg-
semmisülése, lebontása esetén a megsemmisti-
lést, lebontást kovető félév első napjától.

(f) Az adókötelęzettség a telek épülettel való
beépítése félévének utolsó napján szűnik meg.''




