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Budapest Józsefváľosi onkormá nyzat
Képviselő-testület e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

A Magyar K<jztarsaság adóľendszerében 1991. januźr |. őta múködnek olyan adónemek

amelyek bevezetésérőt a helyi önkoľmanyzatok dĺjntenek. A helyi adóľól szőIo |990. évi C.

t<irveny (a továbbiakban: Hty') fęIhata|mazása és rendelkezései szeńnt a települési

önkoľmányzat képviselő-testĹilete rendelettel az illetékességi tertiletén helyi adókat vezethet

be. A keriilęti önkoľmányzatok az épitményadőt, atelekađót, amagáĺszemélyek kommunális

adőjátés az iđegenforgalmi adót jogosultak bevezetni.

A hatályos a Htv. renđelkezései alapján a kertileti cinkormányzat źita|' bevezethető fenti helyi
ađókat a fővárosi önkormĺínyzat akkor jogosult rendeletével bevezetni, ha ahhoz mĺnden
adĺóév tekintetében az érintett kerületi ĺinkoľmányzat képviselő-testiilete előzetes

beleegyezését adja.

Ennek a|apjan a Htv. 1.$ (2)-(3) bekezdései figyelembevételével a Fővárosi Közgyíĺ|és az

építményadĺót, a telekadót, magánszemély kommunális adóját és az idegenforgalmi adót
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Előteľjesztő: Egry Attila - alpolgáľmesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:201.2. november 8. . sz. napirend

Tárgy Döntés helyi adók működtetéséről

A napirendet nyílt ülésen keIl taľgyalĺi, ahatáĺozat elfogadásźthoz egyszeru szavazattöbbség

szükséges.
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vélemďnyezi x
Humánszotgáltatásĺ Bizottság véleményezi tr

Hatélt ozatí j av aslat a bizoÍtsáe számár a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őteqesztés

mesttlrwa|źsát.



|<lzárő|ag abban az esetben működtetheti, ha a keľĺiletünk képviselő.testülete ehhez
hozzájárul, átengedi a műkiidtetés jogát.

Budapest Főváros Főpolgármestere 2012. október 29-én a Htv. rendelkezései ételmében -
kikérte önkormanyzatunk véleményét a fenti adók - igy az idegenforgalmi adó - bevezetését
illetően, melyeket fo szabáIy szeľint a kerületek vezethetnek be.

A fentiek alapjźn javaslom, hogy kertiletiink működtesse tovább 2013. évben az
építményadót, telekadőt és az idegenforgalmi adót. A magźnszemélyek kommunális adóját
kerülettĺnkben nem vezettĹik be, de javaslom, hogy ne adja a képviselő-testÍilet előzetes
belee gyezését ezen ađónem Főváro si Közgytĺlés áItali bev ezetéséhez sem.

Ké ľem az a|ábbi határ ozati j ava s lat elfo ga d ás át.

Ha'rÁnoza.Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.) nem járulhozzá, hogy a2013. évben a Fővaľosi onkormanyzat aheIyi adókľól szóló
1990. C. törvényben foglalt építményadót, telekadót, magánszeméIy kommunális
adőját, idegenforgalmi adót a Jőzsefvátosi onkormáĺyzat kozigazgatási teľtiletén
bevezesse.

2.) felkéri a Polgáľmesteľt, hogy a képviselő-testiilet döntéséről haladéktalanul
táj ékoztassa a Fővárosi onkormányzatot.

Felelős: polgármester
HataÍidő: 2012. november 8.

A diintés vé gľehaj tá sát v égző szerv ezeti egys ég : Pénzü gyi Ü gyosztály

Budapest, 2012. október 31.

Törvényességi ellenorzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbÍzásábĺól:

,/,łh , lí"{trl
E{ry Attila

alpolgáľmesteľ
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aljegyző
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A ha|yĺ ađokĺólezóli 1Ú00. él,i c. töľvény (Hiv.) 2Đ10. décembgr 18.ti| hatälyüä 1. s(2) bekezdésę szeíinĺ a fováros ęsetében az épĺtményadót, a te|ekądńt, a l'-
magánszemély koĺnmunáĺís adoját és az idagenÍargalmi ądóÍ a (3t beKezdés?.{
kivétetéve| a keľĺjĺetĺ önkormányzai, a he|yi iparŕzési ądot a föváľosi önkorľnányzatt/
jogosu|t bevEzetńi. /

/
A (3) bökezdés äk|ónt ľendelĺĺezik, hggy ä kerĺ}|€ti ónkorľnĚnyzat anat a,{2|
bękęĺdés szerint bEveašJthětű hslyi adit a keľĹi|eti onkormúnyzat helyętt a fôváĺosi
í'ľ|ľ(ormányzat akkBr jÔgocłllt ľBndeieiěueĺ beveŽttn|, ha ahhoz ĺnlnden adóév
iekintetébpn az érintett kęrü|eti önl€rmányzat képvise|őtesiĹi|ete elózetee
be|eegyezésět adja'

Mincezěk érteĺmébęn mĺnden é\'btn ki kełl kérn| a kéroletak véleményét azon adók -
így az ideg*nforga|mi adó . bevezetéäét ĺĺ|etően, ĺne|yeket a fő*zabá|y seeľĺnt a
ĺ(eľütetek vezéthetn gk be.

Kérem ezéľt Fo|gáĺmester Uľat; ęzlveskedjé!ĺ gondoskodni arĺĺ!l' hcay a
képvise|őtestĹl|eí 2012. novembeľ 15.ig mgghozza dontésát és err{iĺ ä řöVáros|
Önkoĺmán}"łet.otffi
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