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Hatźr ozati j av as|at a bizottság szźlmźlr a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesĺés
meńźtrwa|źsźt.

Tĺsztelt Képvĺselő.testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. $ (1) bekezdés d) pontja a|apjźn a
képviselő-testtilet hatásköréből nem ruhtvhatő át a helyi adó megállapítása.
A Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźiyairől szóló |9l2009.(v.06)
önkormányzati ľendelet 4.$ a) és d) pontja a|apján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházhatő źtt

a rendeletalkotás, illetőleg a helyi adó megállapítása.
A helyi adókľól szó|ó 1990. évi C. törvény (HtV.) biĺosítja a helyi önkoľmányzatok szttmára az adő-
megáL|apíttls jogát' Józsefuáros Képviselő-testülete építményadó alapľende|etét |993. év során,
telekadó alaprendeletét |995 év során vezette be.

Jelenleg hatályos önkoľmányzati ľende|eteink szeľint az építményadó alapja az építmény m2-
ben számított hasznos alapteľiilete, a telekadó a|apja a telek m'-ben számítottteľĺilete.

Az önkormányzat adómegállapítlási joga afta teľjed ki, hogy az adó méľtékét z helyi
sajátosságo|<hoz, az önkormányzat gazdá|kodási követelményeihez és az adóalanyok teheľviselő
képességéhez igazodőan megál|apítsa. A Htv. hatályos ľendelkezésének 6.$ c) pontja értelmében a
hasznos alapteľület szeľint műktidtetett építményadőra, az alapteľĺilet szeľint műktidtetett
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telekadóľa vonatkozó tiiľvényi felső mérték 2005. január 01-től a KSH źita|kozzétett fogyasztói
árszínvonal változással _ 2003, évtől kezdődően az adóévet megelőző masodik évig eltelt inflációs
adataval korľigáIva - valoľizálhatróak. A tiiľvényi felső méľték és a valoľizáció együttesen
hatáłr ozzńk meg az adó nem ekben az ad óm axim um ot.

Az önkormányzatok továbbra is építményadóban az épitmény m'-ben szálmított hasznos alapterülete
vagy az építmény konigált forgalmi éľtéke alapjźn, telekadóban pedig a telek m"-beĺ szźlmitott
területe vagy a telek korrigált forgalmi értéke alapján határozhatjźk meg az adő a|apját' A töľvényi
felső méľtékek nem vźitoztak, az építĺnény m.-ben számított hasznos alapteriilete után 1l00 Ft/m, és a
telek m2-ben számítottterülete úán 200 Ft/ m2 .

A Képviselő-testület 2011. janufu l-jétő| az építményadó méľtékét 1.160,- Ftlmz/évro| 1.580,.
Ft/m2lévľe emelte, a telekadró méľtékét pedig 250,- FtJmzlévról f87,- Ftlm,lévre emelte. Az
idegenfoľgalmi adót 2011 évbęn vezette be keľülettink.2012 év január l-jétől az idegenforgalmi adó
méľtéke vźitozott az e|őző évhez képest, a megkezđett vendégéjszakara eső szállásdíj (a
szálldshely óltalános forgalmi adóval csokkentett árą a kżtelező reggeli és egyéb
szolgáltatások nélkal), ennek Łĺányábarl a száIlásért bĺáľmilyen jogcímen fizętendő ellenérték
4%o-a. Az adőjogszabályok - a jogbiztonsóg és célszeľűségi szempontok kiszómíthatósága miatt - nęm
vźitoztathatók egyik évről a másikra. Annak érdekében, hogy egy adó jól funkcionáljon, bizonyos
időre van szükség. A kerületben az adózói jogkövetés, az adőťlzetési morál 201 1 és 2012 évbenjavult.

?0 l 3. január 1 -jétől alkalmazható adómaximumok:
Épífuényadó 17ff,9Fth1ŕ
Telekadó 3|3,f FtJmf
Taľtózkodási idő utáni idegenforgalmi adó 469,9 Ft/vendégéjszaka
Htv-ben a megkezdett vendégéjszakźra eső szállásdíj, ennek hiányában a szźi|ásért bármilyen
jogcímen ťrzetendő ellenérték 4oÁ-a az idegenfoľgalmi adó méľtéke.

A keľületi helyi sajátosságok és az adőzők adőfizető- és tehervĺselő képességéľe figyelemmel az
tinkoľmányzatĺ adóhatóság nem javasolja űj adónem bevezetését., továbbá az építményadó,
telekadó és az ĺdegenfoľgalmi adó méľtékének 2013. januáľ 1. napjától ttirténő emelését.

Így jelen előteľjesztésemben a he|yi adóink méľtékének emeléséľe és új adónem bevezetéséľe
nem teszek javaslatot.

A helyi adórendeletek szakmai felülvizsgálata, e||enőrzése indokolttá tette a normaszövegeknek a
hatályos áęazatijogszabályokkal való összhangba hozását, pontosít.ását és akualizźt|ásźtt' Az Allami
Számvevőszék 2010. év sorón ellenőrzést folytatott a központi és helyi adópolitikai döntések, a
törvényességi e||enőrzés, a szakmai feltigyelet helyi adőztatásra, a helyi adópolitika bevételekre
gyakorolt hatásának, valamint az önkormányzati adőigazgatás hatékonyságának, eredményessége
tźrgyábaĺ' A V-30l8/2010. sz, jelentésben foglalt országos tapaszta|atokat önkoľmányzati
adóhatóságunk az adóügyi munka során figyelembe vette. A jelentés magátba foglalta az
źů|amigazgatási hivatalok ellenőľzésének egyes tapaszta|atait is a helyi adó rendeletek 2006-2008
években végzett ellenőrzése során megállapított típushibákkal kaposolatosan. Helyi adórendeleteink az
abban foglalt szempontok a|apjźn is áttekintésre keri.iltek.

Ennek a|apján rendeleteinkben az alábbi módosítások, pontosítások szükségesek:

o a mé|tányossági körĺilményeire a ,,kivételes méltányosságból'' kitétel helýelen szövegszerű
a|ka|mazásamiatt ennek a kitételnek a törlése;

. a ,magántulajdonban'' pontatlan szövegrész helyett ,,magánszemély tulajdonźtban |évo,,
szövegľészre történő pontosítás (Tekintettel arra, hogl a Hn. nem nyújt lehetőséget a
vóllalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utóni építményadó, telke utarli telekadó
megállapítása során a törvénybenfoglalt mentességeken, kedvezményeken túli bővítésére.)

o a vá||alkozók uz|eti cé|t szo|gá|ő építményeinek megfe|eló jogszabályi helyen való
megjelenítése és ezze| az adózás egyéľtelmiĺsítése, mentességi kör pontosítása. (Vdllalkozó



a

a

(Htv. 52. $ 26. pont): gazdasógi tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés
céljából, üzletszerűen végző egléni vóllalkozó, jogi személy, egléni cég, egléb szervezet.);
a hasznos alapterület pontatlan megfoga|mazásĺának Htv. értelmezó rendelkezésében foglaltak
szerinti szövegével való összhan gba hozása;
az épitményadó és a telekadó rendeletben párhuzamosan szerepeltetett mentesítés miatí az
épínnényadó rendelet 5.$ (5) bekezdésének hatályon kíviil helyezése indokolt;
a műemléképületek felújításához kapcsolódó mentesség a Htv. 13/A$-ával megegyezik;
építményadó rendeletben az adőmentességek pontosítása szükséges a kizfuő|ag az önáil.ő
orvosi tevékenységľől szóló töľvény szerinti hráziorvos által nyújtott egészségĺigyi e|látás
cé|jźra szol'gźůő helyiségek vonatkozásában;
a ,,társadalmi szervezet,, szövegrész helyett ,,egyesüleť' szövegrész a|ka|mazása (2011, évi
CLXXV. tv alapján);
a rendeletekben ľögzíteni szĺikséges a,,hatttrozatlan időľe'' történő adóbevezetésre utalást;
a rendeletek szövegrészében a bevezetések időpontját is fel kell tĺintetni, önkormányzatunk
azépitményadót 1995. január l. napjától, atelekadót pedig l996. január 1. napjától bevallás
a|apján kivetéssel tú|apítja meg kerĺiletĺinkben (2008' december 3I. napjóig hatólyban lévő
2I/I993.(W'29') önk. rendelet és a 63/1995.(nI.14.) önk, rendelet alapjón')

Az eg/es adótĺ;rvények és azzal összeJiiggő egłéb tömények módosítósáróI szóló T/8750
törvényjovaslatot vórhatóan az orszóggiÍlés november 20-an tórgalja. A törvényjavaslat nem
tartalmaz a helyi adó rendeleteinket érintő szülrségszerű módosítást. Az onkormónyzati adóhatóság
munkźjót a magasabb rendű jogszabólyok figłelembevételével végzi. A helyi adó rendeletekben nem
szabźiyozott kérdésekben a magasabb szintű jogszabályok (a Htv., valamint az adőzás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény (Aľt) ) azirárryadők.

Mindezek alapján kéľem az a|áł'bbi önkoľmányzati ľendeletek elfogadását.

Budapest, f0I2. november lf . ł/frl
Egf Attila

a

a

alpolgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina
jegyző
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Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő.testĺiletének

.....12012. (..... .) önkormányzati rendelete

az építményadóróI szó|ő 5512008. (xI.06.) iinkoľmányzati ľendelet módosítrĺsáľól

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete az A|aptorvény 32
cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatźlrozott feladatkörében eljárva, a helyi adókľól szóló 1990.
évi C. töľvény 1. $ (1)-(2) bekezdésében kapott fe|hata|mazás alapján a következőket rendeli el:

1.$ Az épitményadóról szőIő 55/2008. (xI.06.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. $-ahelyébe akövetkező ľendelkezés lép:

,l. $ Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáros onkormányzata (a továbbiakban:
onkormányzat) illetékességi teľiiletén e rendeletével hatfuozat|an időre építményadót vezet
be.tt

A Rendelet 2. $ (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,b) egyéni vagy társas vállalkozás (a továbbiakban: vállalkozás) tulajdonában lévő lakás teljes
alapterülete, amennyiben az a vźi|a|kozás tevékenységével összekapcsolható, annak üzleti
céljait szo|gźija, és a lakás fenntartásával összefüggő költségeket a vállalkoző atźrsasźtgi adó,
illetve a helyi iparűzési adő a|apjźnak megállapítása során adóalap-cstikkentő tényezoként
érvényesíti. A vállalkozási tevékenységgel összekapcsolható különösen, ha a lakás a
vállalkozás bejegyzett székhelye, telephelye, fióktelephelye,|eve|ezési címe.''

A Rendelet 3. $ (1) bekezdés c) ponla helyébe a következő ľendelkezes lę:

,,c) a jogi személyiség nélktili gazdasági táľsaságokra, egyéb szervezete|šÍe,,,

A Rendeĺet 4. $ (1) bekezdése helyébe a következo rendelkezes lép:

,,(1) Adómentes az építményadó alól _ a (2) bekezdésben foglaltakĺa figyelemme| _ az
egyesiilet, az a|apitvźny, a kozszo|gźńtatő szervezet, a k<jztesttilet, az önkéntes kölcsönös
biztosító pénztźr, a magánnyugdijpénztár abban az adóévben, amelyet megelóző adóévben
folytatott váI|a|kozési tevékenységéből szźtrmazó jövedelme (nyeresége) után sem bel., sem
külft'lđön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.''

A Rendelet 5. $ (1) bekezdése a következő e) ponttal egeszül ki:

[Mentes az adó alóI:J

,,e) akizćtrő|ag az önźú|ő orvosi tevékenységrő| sző|ő törvény szeľinti haziorvos által nyújtott
e gé szsé gĹi gy i e l l átás cé|j ár a szolgźiő he lyi sé g.''

A Rendelet 5.$ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Adómentes
a) az onkormttnyzati bér|akéts és a magánszemély tulajdonában lévő kizárő|ag lakás céljáľa

használt lakás,
b) a ľendelet 2.$-ának hatá|ya alá nem tartozó, a Hfu. 52.s 26. pontja szerinti vźů|a|koző

tu l aj donáb an |év o kizár ő|ag l akás c é|jźtr a haszná|t l akás.''

A Rende|et 6.$.a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,6' $ Műemléképiilet felújításához kapcsolódó adómentességre a Htv. l3lA-a a|ka|mazandő,,,

3.$

4.$

s.$

6.$

7.$



8.$ A Rendelet 7.$ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) Magánszemély tulajdonában lévő nem lakás céljára hasnlźit, vagy nem lakás céljara
bérbe adott lakása után fizetendő építményadőt az adóév második félévére nem kell
megÍizetnie akkor, ha az adókötelezett nyilatkozik arĺő1', - vagy bérbeadás esetében
szerződésse| igazo|ja, - hogy a lakásnak nem lakás cé|jára történő hasznźúata az adóév első
fé|évében megszĹĺnt és az ingatlant a továbbiakban rendeltetésszeruen, lakás cé|jźra
hasznźija.,,

9.$ A Rendelet 8.s (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2)E rendelet a|ka|mazásźtban hasznos alapteľĺilet: a teljes alapteľületnek olyan része, ahol a
belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alaptertiletbe a lakáshoz, üdülőhöz tartoző kiegészítő
helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett
alapterülete, valamint a többszintes lakľészek belső lépcsőjének egy szinten szátmított
vízszintes vetiilete is beletaľtozik. Az épülethez tartoző fedett és háľom oldalrol zárt kiilső
taľtózkodók (lodzsa, fedett és o|da|t zźrt eľkélyek), és a fedett terasz, tornác alapteľtiletének
50%o-a tartozik a teljes alapterĹiletbe. A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó
terepszint alatt) kialakított helyiségek alapteľületének 70%-źLt kell a teljes alapterületbe
szátmitani.,,

lO.s A Rendelet 9.$ (1) bekezdése helyébe akövetkező ľendelkezés lép:

,,(1) Az önkormányzati adóhatóság magánszemély az źitala rendszeresített
foľmanyomtatványon benyújtott _ kérelme alapján az otterhe|ő adó-, pótlék- és bírságtaľtozást
méľsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adőző és vele eryütt élő közeli
hozzźttartozók megélhetését súlyosan veszé|yezteti. Az adőhatősźry a szociális he|yzet
fe|tárásźra kcirnyezettanulmányt folyat |e. Az adóhatóság az adőző szociális, anyagihe|yzetét
a|áltámasnő bármely iratba betekinthet és arról másolatot készíthet.''

l 1.$ A Rendelet 9.$ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Az önkormányzati adóhatósź,g _ az általa rendszeresített formanyomtatványon benyújtott
adózői kérelem a|apján - a pótlék- és bírságtaľtozást méľsékelheti (elengedheti) különösen
akkoľ, ha annak megfizetése a vźi|a|kozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi
személy vagy egyéb szęÍvezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatőság a
mérséklést az adôtartozás egy ľészének (vagy egészének) megfizetéséhez kĺitheti.''

l2.$ A Rendelet 11.$ (2) bekezdése helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

,,(2) Az építményadőt az adőhatőság 1995. január 1. napjától bevallás a|apjtn kivetéssel
źůlapítja meg.''

l3.$ Ezarende|etZ\lŻ.november 30. napján lép hatályba, ľendelkezéseit 2013.január 01. ĺapjźtó|
kell alkalmazni.

14.$ Hatáůyźúveszti a Rendelet 5.$ (5) bekezdése.

Budapest, f0I2. november .....

Rimán Edina
jegyzó

Dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ



INDOKOLAS

1.$ a rendeletben rögzíteni szfüséges a,,hatźnozatlan időre'' töľténő adóbevezetésre utalást

2.$ a vállalkozók uz|eti cé|t szolgá|ó építményeinek megfelelő jogszabá|yi helyen való
megjelenítése és ezze| az adőzás egyértelmiĺsítése (Vállalkozó (Htv. 52. s 26. pont):
gazdasági tevékenységet saját nevében és koclrgzatdra hąszonszerzés céljából, üzletszeríÍen
végző egléni vdllalkozó, jogi személy, egłéni cég, egłéb szervezet.);

3. $ szövegpontosítás a Htv-vel össżrangban

4.$ a ,,tiáľsadalmi szervezet,' szovegľész helyett ,,egyesület'' szĺĺvegrész a|ka|mazása (201 I. évi
CLWĺ/. n alapján)

5.$ a ľendeletben az adomentességek pontosítása sziikséges a kizérőIag az onźilő orvosi
tevékenységrő| sző|ő törvény szerinti haziorvos által nyijtott egészségügyi ellĺĺtás céIjára
szolgáló helyiségek vonatkozásában

6.$ a ,,magantulajdonban'' pontatlan szövegrész helyett ,,magánszemély tulajdonźtban Iévő,,
szövegľészre töľténő pontosítás és mentességi köľ pontosítása (A Hn. nem nyújt lehetőséget a
vállalkozó üzleti céIt szolgáló épüĺete, épületrésze utáni építményadó, telke utóni telekadó
megállapítása sorón a torvénybenfoglalt mentességeken, kedvezményeken hili bővítésére)

7.$ a műemléképiiletek felújításrához kapcsolódó mentesség a Hw. l3/A$.ával megegyezik

8. $ a mentesség adóalanyi kĺjrének egyéľtelműsítése (magźnszemély/ek)

9.$ a hasznos alapteľület pontatlan megfogalmazásźnak Hw. éľtelmező rendelkezésében
foglaltak szeľinti szcivegével való ĺjsszhan gba hozása

10.$ a méltanyossági körülményeire a ,,kivételes méltányosságbő|,' kitétel helytelen
szövegszeľiĺ a|ka|mazásamiatt ennek a kitételnek a ttirlése

11.$ a méltányossági köľülményeire a ,,kivételes mé1tányosságbő|,, kitétel helytelen
szövegszerualkalmazása miatt ennek a kitételnek a tcjrlése

12.$ a rendelet szovegtészében a bevezetések időpontját is fel kell tiintetni, önkormĺĺnyzatunk
az építményadót 1995, január 1. napjátő| bevallás a|apjźn kivetéssel á||apítja meg
kerületiinkben (2008. december 31. napjáig hatólyban lévő 2]/I993.(I/I.29.) onk' rendelet
alapján').

13.$ hatálybalépés és alkalmazás

|4.$ az építményadó rendeletben és a telekadó rendeletben ptlrhuzanosan szerepeltetett
mentesítés míatt az építrnényadó rendelet 5.$ (5) bekezdésének hatályon kívĹil helyezése
indokolU



Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosi onkormányzatKépviselő-testületének

.....ĺf0t2. (......) iinkoľmányzati rendelete

a telekadóľól szóló 56ĺ2008. (xI.06.) iinkoľmányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete az Alaptöľvény 3f.
cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatáttozott feladatkörében eljárva, ahe|yi adókľól szóló 1990.
évi C. törvény 1. $ (1)-(2) bekezdésében kapott fe|hata|mazás alapján a következőket ľendeli el:

1.$ A telekadóról szóló 56/f008' (XI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. $-
a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuáros onkormányzata(atovábbiakban: Önkormányzat)
illetékességi tertiletén e rendeletéve|hatźrozatlan időľe telekadót vezet be.''

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

,,c) a jogi személyiség nélkĹili gazdasági társaságokľa, egyéb szeÍvezetek'Íe,,,

3. $ A Rendelet 4. $ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezes lep:

',(l) 
Adómentes a telekadó a|ő| _ a (2)bekezdésben foglaltakľa figyelemmel _ az egyesu|et, az

a|apitvźtny, akozszo|gá|tatő szervezet, a köztestu|et, az önkéntes kölcsönös biĺosító pénztźtr, a

magánnyugdíjpénztár abban az adóévben' amelyet mege|ózó adóévben folýatott vállalkozási
tevékenységébó| szźrmazó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külťoldön adófizetési
kötelezettsége nem keletkezett.''

4's A Rendelet 5.s (2) bekezdése helyébe a következő rende|kezés lép:

,,(2) Adómentes az önkormányzati bérlakáshoz és a magánszemély tulajdonában lévő lakás
c é|j źr a hasznä|t ép ítményhe z tartozó te I ek.''

A Rendelet 8.$ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Az önkoľmányzati adóhatóság magánszemély az á|ta|a rendszeresített
formanyomtatványon benyújtott _ kéľelme a|apjźtn az otterhe|ó adó-, pótlék- és bírságtaľtozást
mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megťrzetése az adőző és vele együtt é1ó közeli
hozzátartozók megéIhetését slilyosan veszé|yezteti, Az adóhatóság a szociális he|yzet
fe|tárźsárakörnyezettanulmáný folytat |e. Az adóhatóság azadózó szociális, anyagihe|yzetét
a|átámasnő bármely iratba betekinthet és arról másolatot készíthet.''

A Rendelet 8.$ (3) bekezdésę helyébe a k<jvetkező rendelkezés lép:

,,(3) Az önkormányzati adóhatóság_ az általa rendszeľesített formanyomtatványon benýjtott
adőzői kérelem a|apján - a pótlék- és bírságtaľtozást mérsékelheti (elengedheti) különösen
akkoľ, ha annak megťlzetése a vá||a|kozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi
személy vagy egyéb szervezet gazdá|kodási tevékenységét ellehetet|enítené. Az adőhatősźry a
mérséklést azadótartozás egy ľészének (vagy egészének) megfizetéséhezkötheti.,'

A Rendelet 9.$ (2) bekezdése helýbe a következő rendelkezés lép:

,,(f) A telekadót az adóhatóság |996. január l. napjától bevallás a|apján kivetéssel á||apitja
meg.tt

s.$

6.$

7.$



8.s Ez a rendeletzDlz. november 30. napján lép haĺályba, rendelkezéseit 2013. január 01. napjától
keĺl alkalmazni.

Budapest, 2012. november ....

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester



rNDoKoLÁS

1.$ a rendeletben rcgzíteni szfüséges a ,,határozatlan időre'' történő ađőbevezetésre utalást

2.$ szĺivegpontosítás a Htv-vel összhangban

3.$ a,,tiáľsadalmi szervezet,, szovegrész helyett ,,egyesület'' szĺivegrész a|ka|mazźsa (20I I. évi
CLWV, tv alapján);

4.$ a ,,magánfu1ajdonban'' pontatlan szĺivegľész helyett ,,magánszemély fulajdonában Iévő',
szövegľészre történő pontosítás

5.$ a méltanyossági kĺiľülményeire a ,,kivételes méltĺĺnyosságbő|,, kitétel helytelen
szĺivegszeľÍi a|ka|mazása miatt ennek a kitételnek a törlése

6.$ a méltanyossági kciľiilményeire a ,,kivételes mé1tĺĺnyosságbő|,, kitétel helytelen
szövegszerű a|ka|mazása miatt ennek a kitételnek a törlése

7.$ a rendelet szövegrészében a bevezetések időpontját is fel kell tiintetni, önkormányzatunk a
telekadót 1996. januar I. napjától bevallás alapjarl kivetéssel źi|apitja meg keľĹiletiinkben
(2008. december 3I. napjáig hatályban lévő a 63/1995,(ilI.14.) onk. ľendelet alapjón)'

8.$ hatálybďépés és a|kaImazźs





építményadó eređeti rendelet

vonatkozó része

1.S

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáros
onkormány zata (tov źtbbiakban: onkoľmányzaQ
illetékességi területén e rendeletével
építményadót vezet be.

2.S

Adókiitelezettség
(1) Adóköteles az önkoľmányzat illetékességi

területén lévő építmények közül:
b) egyéni vagy társas vállalkozás

tulajdonában lévő lakóingatlan teljes
alapterülete, amennyibe n az a v źi|a|kozás
tevékenységével összekapcsolható,
annak céljait szo|gá|ja, és a lakás
fenntaľtásával összefüggő költségeket a
váů|a|koző a társasági adó, illetve a helyi
iparuzési adó alapjának megállapítása
során adóalap-csökkentő tényezőként
éľvényesíti. A vállalkozási
tevékenységgel összekapcsolható
különösen, ha a lakásingatlan a
vźi|a|kozás bejegyzett székhelye,
telephelye, fióktelephelye, levelezési
címe.

3.S

Azadő alanya

(1) E rendelet a|ka|mazásźtban
minősül és a rendelet kiterjed:

c) a jogi személyiség né|kül működő
gazdasági társaságokra, egyéb
szervezetehe,

4.S

Feltételes alanyi adómentesség

(1) Adómentes az építményadó alól - a 3.$-ban
foglaltak figyelembevételével - a táľsadalmi
szervezet, az a|apiwźtny, a kőzszo|gá|tatő
szervezet. a köztesttilet. az önkéntes kölcsönös

' I A Rendelet 3.$ (1) bekezdés c) pontja helyébe a
aooalanynaK 

I következo rendelkezes lép:

A Rendelet 1. $-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros
onkormány zata (tovźtbbiakban: onkormányzat)
illetékességi területén e rendęletével
határozat|an időľe építményadót vezet be.

A Rendelet 2. $ (1) bekezdés b) pontja helyébe a
következő ľendelkezés lép:

b) pontja: egyéni vagy társas vállalkozás (a
továbbiakban: vállalkozás) tulajdonában Iévő
lakás teljes alapterülete, amennyiben az a
vźů|a|kozźs tevékenységével összekapcsolható,
annak ůiz|eti céljait szo|gáůja, és a lakás
fenntaľtásával összefiiggő költségeket a
vállalkozó a tĺársasági adő, illetve a helyi
ipanĺzési adó a|apjának megállapítása soľán
adóalap-csökkentő tényezoként érvényesíti. A
vál|alkozási tevékenységgel összekapcso|ható
ktilönösen, ha a |akás a vźů|a|kozás bejegyzett
székhelye, telephelye, fióktelephelye levelezési
címe.

c) a jogi személyiség nélkĺĺli gazdasägi
társaságokĺa, egyéb szeľvezetekre,

A Rendelet 4. $ (1) bekezdése helyébe a következő
ľendelkezes lę:
(1) Adómentes az építményadó a|ő| _ a (2)
bekezdésben foglaltakľa figyelemme| - az
egyesület, aZ a|apitvźtny, a kozszo|gá|tató
szervezet, a kĺjztesttilet, az önkéntes kölcsönös
biĺosító oénztár. a nvusdíioénztát abban



biĺosító pénztát, a magánnyu gdijpénztár abban
aZ adóévben, amelyet megelőző adóévben
folytatott vállalkozási tevékenységébő| szźrmaző
jövedelme (nyeľesége) után sem bel-, sem
kiilft'ldön adófizetési kötelezettsége nem
keletkezett.

az adóévben, amelyet mege|óző adóévben
foýatott vállalkozási tevékenységéből származő
jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem
külftjldön adófizetési kötelezettsése nem
keletkezett.

s.s
Táľgyĺ adómentesség

(1) Mentes azadő aIőI:
a) a sziikséglakás,
b) az ővőhely (légópince),
c) az ingatlan-nyilvántartási állapot

szerint áIlaÍtartáva vagy
növénýermesztésľe szolgá|ő
épiilet vagy az á||attartźshoz,
növényteľmesztéshez kapcsolódó
taroló épület (pl' istálló' ĺjveghźľ,,
terménytaľoló magfát,
míitrágyatfuoló) feltéve, hogy az
épületet az adóalany
ľendeltetésszeruen áIlattartási,
növényteľmesztési tevékenységhez
kapc s o 1ó dó an hasznźij a.

d) a magźnszemélyek fulajdonában
IévĺS, kízźrólag ttimegsport céljríra
szo|gá|ő építmények'

5. $ (2) Adómentesek az önkormányzati
bérlakások és a 2.$ (1) bekezdés hatálya alá nem
tartoző magántulajdonban Iévő lalĺísot
amennyiben azokat lakás céljára használják.

5. s (5) Adómentes az önkoľmányzati béľIakás
és a magántulajdonban lévő lakás céljáľa
haszná|t építményhez tartoző telek.

A Rendelet 5. $ (1) bekezdése a következo e) ponttal

egészül ki:

e) a kizáľólag az őná'J|ő orvosi tevékenységrőI
szólĺó törvény szerinti házioľvos á|tal nyújtott
egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség.

A Rendelet 5.$ (2\ bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
(2) Adómentes

a) aZ önkormányzati béľlakás és a
magánszemély tulajdonában lévő
kizźtrő|ag lakás céljára haszrált lakás.

b) a rendelet 2.$.ának hatźůya alá nem
tartozó, a Htv. 52.$ 26. pontja
szerinti vállalkozó tulajdonában lévő
kizźtró|ag lakás céljára használt lakás.

Hatáiyát veszti a Rendelet 5.$ (5) bekezdése.



A Rendelet 6.$-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

6. $ Műemléképület felújításźůloz kapcsolódó
adómentess égre a Htv. 1 3/A-a alkalmazandó.

6.S

Műemléképület felújításához kapcsolódĺó
adómentesség

(1) Ha a miiemléki éľtékként ktilön
jogszabályban védetté nyilvĺínított vagy
önkoľmányzati ľendelet a|apjźn helyi egyedi
védelem alatt źiIő épiiletet (a továbbiakban:
műemléképületet) felújítjfü' akkoľ az épulet,
illetve az épületben lévő önálló adőtźtgy
(akás, nem lakás céljára szolgóló épületrész)
a (2)-(6) bekezdésekben meghatáľozottak
szerint a felújításra 2009. januaĺ l-jét
követően kiadott építési engedély jogerőre
emelkedését kĺjvető három egymást kĺivető
adóévben mentes azadő a|ő|.

(2) Felújítás alatt a műemlékepület egészén,
illetve homlokzatón és tÓbb Jőszerkezetén
végzett olyan általános javítást kell érteni,
amely teljesen visszaóllítja oz épület
esztétikoi áIlapotát, vąlamint legalább
eredeti m{jszaki állapotát. Az adó alanya az
(1) bekpzdés szerinti mentességet oz
adóhat ó s ágnál kér elme zhe ti.

(3) Az adóhatóság az adómentességľe
jogosult kérelmét nyilváfiartásbaveszi és az
adót évente megállapítja. A megállapított, đe
meg nem ťlzetett ađót és az eređeti
esedékességtől szánított kamatot az
ađóhatóság az ingatlanľa bejegyzett
jeLzźůogga|biztosítja.

(4) Az adóhatóság az adómentesség
időtartamának lejártát kÖvető év január 30-
ig megkeresi a műemlélwédelmi hatóságot,
hogl igazolja az épület (2) bekezdés szerinti
felújításdnak tényét és a felújítós
befejezésének időpontját. A megkeresett
hatósóg I0 munkanapon belijl válaszol a
megkeresésre.

(5) Amennyiben a megkeľesés a|apján az
adóhatóság megállapítj a, hogy a (2) bekezdés
szerinti felújítás az adőmentesség haľmadik
évének utoIsó ĺapjáíg megtörtént, akkoľ a (3)
bekezdés szerint nyilvántaľtott adőt és

kamatokat töľli, valamint halađéktalanul
intézkedik aZ insatlantisvi La



jelzálogjog töľlése iránt.

(6) Amennyiben a megkeresés alapjźn az
adóhatóság azt á|Iapltja meg' hogy a (2)
bekezdés szeľinti felújítás az adőmentesség
harmadik évének utolsó napjáig nem tĺjrtént
meg, úgy a (3) bekezdésben nyilvríntaľtott
adót s annak szánitott kamatait az adőzőnak
- az ađóhatóság hatźrozata a|apjźn, a
határozat jogerőre emelkedését követő 15

napon belül - meg kell ťlzetĺie.

7.S

Adóktitelezettség keletkezése, változása és
megszűnése

(4) Az adó a|anyźtnak 13.$ (1)J tlilajdonźtképező,
nem lakás cé|jźtrahaszná|t, vagy nem lakás

cé|jára bérbe adott ingatlana után fizetendó
építményadőt az adőév második félévére nem
kell megfizetnie akkor, ha az adókötelezett
nyilatkozik, - vaw béľbeadás esętében
szerződéssel igazo|ja, - hogy a lakásnak nem
lakás céljaľa töľténő hasznźůata az adőév e|ső
félévében megsztĺnt és aZ ingatlant a
továb b iakban rende lteté s s zeruen haszná|j a.

8.S

Azadő alapja és méľtéke

(2) E rendelet alka|mazásátban hasznos
alapterületnek minősül a végleges (vakolt, vagy
burkolt) falsíkkal hatáľolt teljes alapteľületnek az
a része, ahol a belmagasság az l,9o m-t
meghaladja.

A Rendelet 7.s (4) bekezdése helyébe a
következő ľendelkezés |ép:

(4) Magánszemély tulajdonában lévő nem
lakás cé|jára haszná|t, vagy nem lakás céljáľa
bérbe adott lakása utźtn ťlzetendő építményadót
az adőév második félévéľe nem kell megfizetnie
akkor, ha az adókötelezett nyilatkozik anő| -
vagy bérbeadás esetében szerződésse| igazo|ja, -
hogy a lakásnak nem lakás cé|jźlra töľténő
haszná|ata az adóév első félévében megszűnt és
az ingat|arŃ a továbbiakban rendeltetésszeľűen,
lakás célj ára hasznźija.

A Rendelet 8.$ (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

(2) E ľendelet a|ka|mazásźlban hasznos
alapterület: a teljes alapterületnek olyan
része, ahol a belmagassźą |ega|álbb 1,90 m.
A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz
tartoző kiegészító helyiségek,
melléképtiletek, melléképületľészek
kivételével valamennyi helyiség összegzett
alapteľülete, valamint a többszintes lakrészek
belső lépcsőjének egy szinten számított
vízszintes vetülete is beletaľtozik, Az
épülethez tartozó fedett és hráľom oldalról
zárt külső taľtózkodók (lodzsa, fedett és
o|da|t zárt erkélyek), és a fedett terasz,
tornác alapterĹi|etének 50%o-a tartozik a telj es
alapterületbe. A lakások esetében a
pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt)
kialakított helyiségek alapteľületén ek 7 0%-át
kell a teljes alapterületbe számitani.



e.s

Adóméľséklés, adóelengedés, Íizetési könnyítés

(I) Az önkormányzati adóhatóság magálnszeméIy
az áůtalra rendszeresített foľmanyomtatványon

benyújtott - kérelme a|apjźn az ót terhe|ó adő-,
pótlék- és bírság[artozást kivételes
méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti,
ha azok megfizetése az adőző és vele együtt élő
közeli hozzźúartozők megélhetését súlyosan
veszé|yezteti. Az adóhatóság a szociális he|yzet
fe|tźrásttra környezettanulmáný folýat le. Az
adóhatóság az adőző szociális, anyagi helyzetét
a|źltźlmasztő báľmely iratba betekinthet és arról
másolatot készíthet.

(3) Az önkormányzati adóhatóság _ az á|ta|a

rendszeresített formanyomtatványon benýjtott
adőzői kérelem a|apján a pótlék- és
bírsäglartozást kivételes méltĺínyosságbtól
mérsékelheti (elengedheti) kiilönösen akkoľ, ha
annak megfizetése a vźů|a|kozási tevékenységet
folýató magánszemély, jogi személy vagy egyéb
szewezet gazdálkodási tevékenységét
ellehetetlenitené. Az adóhatóság a mérséklést az
adőtartozás egy részének (vagy egészének)
me sfizetéséhez kötheti.

11.S

Beje|entési és bevallási kiitelezettség

(2) Az építményadőt az adóhatóság bevallás
a|apjźn kivetéssel állapítja meg.

A Rendelet 9.$ (1) bekezdése helyébe a
következő ľendelkezés lép:

(|) Az önkoľmányzati adóhatós ág magánszeméĺy
_ az á|ta|a rendszeresített foľmanyomtatványon
benýjtott _ kérelme a|apjźn az őt terhe|ő adő-,
pótlék- és birságlartozást mérsékelheti vagy
elengeĺĺheĺi, ha az,ok megfizetése az, adőz.ő és

vele eryÍitt élő közeli hozzátartozók megélhetését
súlyosan veszé|yezteti. Az adőhatóság a szociális
he|y zet fe|tźr ásár a környezettanulmáný folytat
|e. Az adóhatóság az adőző szociális, anyagi
he|y zetét a|źtźlmasztő báľmely iratba betekinthet
és arľól másolatot készíthet.

A Rendelet 9.$ (3) bekezdése helyébe a
következő ľendelkezés lép:

(3) Az önkormányzati adőhatőság - az źita|a
rendszeresített formanyomtatványon benýjtott
adőzői kérelem alapjźn a pótlék- és
birság1artozást mérsékelheti (elengedheti)
kiil<jnösen akkor, ha annak megfizetése a
vállalkozási tevékenységet folytató
magánszemé|y, joei személy vagy egyéb
szewezet gazdálkodási tevékenységét
ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az
adőtartoztts egy részének (vagy egészének)
megfizetéséhez kötheti.

A Rendelet 11.$ (2) bekezdése helyébe a
kĺjvetkező rendelkezés lép:

(2) Az építményadőt az adőhatőság 1995. január
1. napjától bevallás a|apján kivetéssel źi|apitja
meg.



telekadó eredeti rendelet

vonatkozó része

1.S

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros
onkormĺány zata (tov źtbbiakban: onkormányzat)
illetékességi tertiletén e rendeletével telekadót
vezetbe.

módosítás

A Rendelet 1. $-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

Budapest Főváros VIII. kerüIet Józsefráľos
onkormány zata (továtbbiakban: onkormányzat)
illetékességi területén e rendeletével
határozat|an időľe telekadót v ezet be.

3.$

Azzdő alanya

(l) E rendelet alka|mazźsában adóalanynak
minősül és a ľendelet kiteťed:

c) a jogi személyiség nélkĺit mĺíktidő
gazđasági társaságokľa, egyéb szervezetekre,

4.S

Feltételes alanyi adómentesség

(1) Adómentes a telekadó alól - a 3.$-ban
foglaltak Íigyelembevételével z
táľsadalmi szervezet, az a|apíwźlny, a
közszo|gźůtatő szer:vezet, a koztesťll|et, az
önkéntes kölcsönös biztosító pénztźtr, a
magánnyugdíjpénztár abban az adőévben,
amelyet mege|őzó ađóévben foýatott
vá||a|kozási tevékenységéből származő
jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem
külft'ldön ađófizetési kötelezettsése nem
keletkezett.

s.s
Táľgyi adómentesség

(2) Adómentes az <inkormányzati bérlakás és a
magántulaj donban lévő lakás céljára haszná|t
ép ítményhe z tartozó te|ek.

8.S

Adó méľséklés, adóelengedés, fizetési
kiinnyítés

(|) Az önkormétny zat i adóhatós ág magttnszemély
az źitat'a rendszeľesített

forma tatvánvon benvúitott - kérelme

A Rendelet 3.$ c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

c) a jogi személyiség nélkĺili gazđasźryi
táľsaságokra, egyéb szervezetekľe,

A Rendelet 4. $ (1) bekezdése helyébe a következo
rendelkezes lę:

(1) Ađómentes a telekadó alól a (f)
bekezdésben foglaltakra ťrgyelemmel _ az
egyesĺĺlet, az a|apiwźłny, a közszo|gáltatő
szeÍvezet, a köztestiilet, az onkéntes kölcsönös
biztosító pénztár, a magánnyu gdijpénztźtr abban
aZ adóévben, amelyet mege|őzó adóévben
folytatott vállalkozási tevékenységébot szźrmaző
jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem
külft'ldön adófizetési kötelezettsége nem
keletkezett.

A Rendelet 5.s Q) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

(2) Adómentes az önkormátnyzati béľlakáshoz és
a magánszemé|y tulajdonában lévő lakás
c é|j ár a hasznźit ép ítményhe z tartozó te|ek.

A Rendelet 8.$ (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzati adóhatós äg magźtnszemély
_ az źita|a rendszeľesített formanyomtatványon
benyújtott _ kérelme a|apján az ót terhe|ő adő-,
pótlék- és bírságfartozást mérsékelheti vagy
elengedheti, ha azok megfizetése az adőző és



a|apján az ót terhęlő adő-, pótlék- és
birságlartozást kivételes méItányosságból
mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok
megfizetése az adőző és vele egyiitt élő
közeli hozzźúartozók megélhetését súlyosan
veszé|yezteti, Az adóhatóság a szociális
helyzet feltźrására köľnyezettanulmáný
foýat |e. Az adóhatóság az adőző szociális,
anyagi he|yzetét a|źttźmasztő bármely iratba
betekinthet és arról másolatot készíthet.

(3) Az önkormányzati adóhatóság _ az źůta|a

rendszeresített formanyomtatványon
benyújtott adőzói kérelem a|apjźn _ a pótlék-
és bírságtaľtozást kivételes méltányosságból
mérsékelheti (elengedheti) ktilĺĺnösen akkor,
ha annak megfizetése a vállalkozási
tevékenységet folytató magánszemély' jogi
személy vagy egyéb szewezet gazdálkodási
tevékenységét e|lehetetlenítené. Az
adóhatóság a mérséklést az adőtartozás egy
ľészének (vagy egészének) megfizetéséhez
kötheti.

e.s

Bejelentési és bevallási ktitelezettség

(2) A telekadót az adőhatőság bevallás a|apján
kivetéssel állapítja meg.

vele egyiitt élő közeli hozzźtartozők megélhetését
súlyosan veszé|yezteti. Az adőhatóság a szociális
he|yzet feltĺárására környezettanulmáný folýat
|e. Az adóhatóság az adőző szociális, anyagi
he|y zetét a|źltźtmasztő bármely iratba b etekinthet
és aľról másolatot készíthet.

A Rendelet 8.$ (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

(3) Az önkoľmányzati adóhatóság - az á|ta|a

rendszeresített foľmanyomtatványon benyújtott
adőzői kéľelem a|apján a pótlék- és
birságlartozást mérsékelheti (elengedheti)
különösen akkor, ha annak megfizetése a
vállalkozási tevékenységet folýató
magtnszemé|y' jogi személy vagy egyéb
szervezet gazdá|kodási tevékenységét
ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az
adőtartozás eg} részének (vaw egészének)
megfi zetéséhez kötheti.

A Rendelet 9.$ (2) bekezdése helyébe a
következó rendelkezés lép:

(f) 
^ 

telekadót az adóhatóság 1996. január 1.

napjától bevallás alapján kivetéssel á||apitja meg.




