
Budapest Józsefvá ľosi onkormá nyzat
Képviselő-testület e számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyaľorczág adórendszerében 1991. januźr |. őta múkĺjdnek olyan adónemek, amelyek
bevezetéséľől a helyi önkormĺĺnyzatok döntenek. A helyi adókľól szóló 1990. évi C. törvény
(a tovóbbiakban: Htý.) fe|hata|mazása és rendelkezései szerint a települési önkoľmányzat
képviselő-testülete rendelettel az illetékességi teľületén helyi adókat vezethet be. A keľĹileti
<inkormányzatok az épitményadőt, a telekadót, a magánszemélyek kommunális ađőját és az
idegenforgalmi adót j ogo sultak bevezetni.

A hatályos Htv. rendelkezései alapján a kertileti önkoľmányzat á|ta| bevezethető fenti helyi
adókat a kerületi önkoľmrínyzathe|yett a fovaľosi ĺinkormányzat a]<kor jogosult rendeletével
bevezetni, ha ahhoz minden adĺiév tekintetében az ériĺtett kerĹileti önkoľmányzat képviselő-
testülete előzetes be|ee gy ezését ađj a.

Ennek a|apjźln a Htv. 1. s (2)-(3) bekezdései Íigyelembevételével a Főváľosi Ktizgyűlés az
építményadót, a telekadót, magánszemély kommunális adóját és az ĺdegenfoľgalmi adót
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Előterjesztő : Egľy Attila alpolgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj a: 2013 . szeptember 1 8. . sz. napirend

Tárgy: Döntés helyi adók műktidtetéséről

A napiľendet nyílt tilésen kelltĺĺrgyalĺi, ahattrozat elfogadásához egyszertí szavazattobbség
sztikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIemÁyezi X
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi tr

Hatźff ozati jav aslat a bizottság, száÍflfu a:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az
előteri esztés mestiíľgy alását.
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|<lzárő|ag abban az esetben működtetheti, ha a kerületünk képviselő-testiilete ehhez
hozzájáru|' átengedi a mĺĺktidtetés jogát.

Budapest Főváros Főpolgármestere 20T3. augusztus I4-én a Htv. ľendelkezései értelmében -
kikérte önkormányzailnk véleményét a fenti adók _ igy az idegenforgalmi adó - bevezetését
illetően, melyeket ťő szabáIy szerint a keľületek vezethetnek be.

A fentiek alapjáĺ javaslom, hogy keľületĹink múködtesse tovább 2014. évben az
építményađót, telekadót és az idegenÍbrgalmi adót. A magtnszemélyek kommunális adóját
kerĹilettinkben nem vezettÍik be, de javaslom, hogy ne adja a képviselő-testtilet előzetes
beleegy ezését ezen adónem Fővárosi Közgýlés źitalĺ bev ezetéséhez sem.

A Képviselő-testtilet döntése a Htv. 1. $-án, a Magyaľoľszág helyi önkormányzatairő| szőIő
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. s (3) bekezdésén alapul.

Kérem az a|źhbi hatźx ozati javaslat el fo gadás át.

Ha.rÁnoza'Tl JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1.) nem jaľul hozzá, hogy a 2014. évben a Főváľosi onkormanyzat a helyi adólaól szóló
1990. évi C. torvényben foglalt építményadót, telekadót, magánszemé|y kommunális
ađőját, idegenforgalmi adót a Budapest Józsefuárosi onkormźnyzat kozigazgatźsi
területén bevezesse.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. szeptember 18.

2.) felkéri a Polgáľmestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről haladéktalanul tájékoztassa
a Fővárosi Önkormany zatot.

Felelős : polgĺíľmester
Hataĺidő: 2013. szeptember 18.

A dii ntés végľehaj tá s át v égző szerv ezeti egys ég: Pénziigyi Ügyo sztály

Budapest, zll3.augusztus 29. 
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Törvényességi ellenőrzés 
alpolgáľmesteľ

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:
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Melléklet:
|'.sztmímelléklet: Budapest Fővĺíľos Főpolgármestere által, FPH001/31857-|Il2013.

iktatószámú, Idegenforgalmi adó tárgyú levél
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tá19y: ldegenforgaĺmi adó

Tisztelt Polgáľmester Úr|

A helyi adókróĺ sziló 1990. évi C' törvény (Htv.) 2010. december 18-tól hatáĺyos 1. $
(2) bekezdése szerint a főváros esetében az építményadót, a te|ekadót, a
magánszemély kommuná|is adóját és az idegenforga|mi adót a (3) bekezdés
kivéte|éve| a kert]|eti önkormányzat' a he|yi iparĹĺzési adót a fővárosi ĺinkormányzat
jogosult bevezetni.

A (3) bekezdés akként rendelkezik, hogy a kerü|eti onkormányzat á|ta| a (2)

bekezdés szerint bevezethető helyĺ adit a kerij|ęti onkormányzat he|yett a fővárosi
önkormányzat akkor jogosu|t rende|etéve| bevezetni, ha ahhoz minden adóév
tekintetében az érintett kerületi önkormányzat képvise|ótestĺilete e|őzetes
be|eegyezéséi adja. A 2014. január,1-tő| hatá|yos (4) bekezdés a|apján a fővárosi
önkormányzat á|tal közvetlenül igazgatott terĹi|et tekĺntetében a kerületi
onkormányzat á|ta| bevezethet<ĺ adÓ bevezetésére a fóvárosi onkoľmányzat jęosu|t'

Mindezek érteĺrnében minden évben ki kel| kémi a kerü|etek véleményét azon adók -
így az idegenforga|mi adó - bevezetését i||etően, me|yeket a főszabá|y szerint a
kerÜletek vezethetnek be.

Kérem ezéĺt Polgárrnester Urat, szĺveskedjék gondoskodnĺ arĺó|, hogy a
képvise|őtestuĺet meghozza dcintését és errő| a Fővárosi onkormányzatot 2013.
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1is 
szíveskedjék tájékofatnĺ.

Budapest, 2013. auguszŕus *ł 
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Iarlis lsťván

ťopolgáĺmester Ĺ.r

1052 Büdapesi, VźÍosház utca 9.ĺ1
€-mai|: tar|osisÍYar@budepest.h u

I Ievélcím: í840 9udapesĺ l ielefon + 36 1 32?-1a23 l íax: + 36 i 327-16í9;
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