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Tisztelt Képviselő.testület!

L Előzmények

A. A Magyat Koztársaság adórendszerében I99I. januáľ I. őta múködnek olyan adónemek,
amelyek bevezetéséről a helyi önkoľmányzatok döntenek. A helyi adókľól szőIő 1990' évi C.
törvény (a továbbiakban: Hn.) fe|hata|mazása és rendelkezései szęrint a települési
önkoľmanyzat képviselő-testülete rendelettel az illetékességi területén helyi ađókat vezethet be.
A keriileti ĺinkormányzatok az építményadót, a telękadőt, amagánszeméIy kommunális adóját
és az idegenforgalmi ađót jogosultak bevezetni.

A hatályos Htv. rendelkezései a|apján a kerületi önkormányzat áIta| bevezethető fenti helyi
adókat a fővárosi önkormányzat al<kor jogosult rendeletévęl bevezetni,ha allhoz minden adőév
tekintetébeĺ az érintett keľületi önkormanyzat képviselő-testülete előzetes beleegyezését adja.

Ennek a|apján a Htv. 1.$ (2)-(3) bekezdései figyelembevételével a Fővárosi onkoľmányzat az
építményadót, a telekadőt, magźlnszemély kommunális ađóját és az idegenforgalmi adót
kizáĺő|ag abban az esetben mfüödtetheti, ha a keľületünk képviselő-testÍilete elthezhozztljáru|,
átengedi a működtetés jogát.

B. A Htv. biztosítja az önkormányzatoknak az adő-megállapítás jogát. Ennek keľetében az
onkormányzatKépviselő-testületehatátozza meg a helyi adók mértékét, adómaximumát.
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II. A beterjesztés indoka

A. A jelen előterjesĺés keretében megfogalmazottak beterjesztésével a Képviselő-testiilet
eleget tesz a tĺirvényben biztosított fę|hata|mazás megerősítésének, miszerint a helyi adók
bevezetését nem engedi źú aFóvźtosi onkoľmĺínyzatnak.

B. A HtV. 6. $ c) pontja a|apján az önkorményzatjoga, hogy ,,az adó mértékét a helyi
sajátossógokhoz, az Ónkormányzat gazdálkodósi kovetelményeihez és az adóalanyok
teherviselő képességéhez igazodóan - az e torvényben meghatórozott felső határolcra, illetőleg
a ]6. s a) pontjában, a 22' s a) pontjdban, a 26' $-óban, a 33, s-ának a) pontjában
meghatórozott felső határolcrlak 2005. évre a KSH által 2003. évre vonatkozóan kozzétett

fogłasztói árszínvonal-vóltozással, 2006. évtől pedig a 2003. évre és az adóévet megelőző
második évig eltelt évek foglasztói ąrszínvonal változásai szorzatával novelt osszegére (a felső
hatór és a felső határ novelt Ósszege egyijtt: adómaximum) fig1lelemmel - mególĺapítsa,'' Az
onkormanyzat nem áIlapíthatjameg aZ adó méľtékét az adőmaximum felett. Döntés szfüséges
a jelenleg hatályos helyi adók 2015. januźtĺ I. ĺapjátő| hatályos mértékéről.

Az építményadóról szőIő 5512008. (K.06.) tinkoľmźnyzati ľendelet nem taľtalmazta teljes
köníen az adőkotęles ingatlanok ktĺrét. Indokolt a helyi önkormányzati rcnde|et és a helyi adó
tĺirvény páthuzanosságainak megszüntetése, ezze| összhangban a helyi adó rendelet szúkítése,
továbbá a mentességek kĺjrét is módosítani, egyértelmúsíteni sziikséges. A hatályos
önkoľmányzatí renđe|etek bevezeto részében még a helyi ĺinkormányzatohő| szóló 1990. évi
LXV. tĺirvényre hivatkozik, amely már hatá|yát vesztette. Mindezęk, valamint a jogalkotásról
sző|ő 2010. évi C)o(X. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 6112009. (XII.14.) IRM
rendelet e|őirásai alapjan rij ľendelet alkotása sztikséges.

Ezzel összefiiggésben a telekadóról szóló aZ 5612008. (XI.06.) önkoľmányzati rende|et
mó do sítása is sztiksé ges a fenti j o g szabá|y i v źitozások miatt.

A Képviselő-testiiletnek a töľvényi felhatalmazźs keretein belül lęhetősége van illetékességi
teľületén új helyi aďő (a magánszemély kommunális adója) bevezetésére. Javasolom, hogy
2015. januáĺ 1-jétől keľiiletiinkben keľüljön bevezetésre amagánszemély kommunális adója. A
javaslat értelmében az ĺjnkoľmányzat adőztatźsí mozgástere bőviil.

ilI. Tényállási adatok - IV. Dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A helyi adóĺĺľól óltalában

A Htv. 6. $-a szerint az cinkormźnyzat adó-megállapítási joga kiterjed tĺibbek közcitt arua,hogy
Htv. 5. $-ában meghatáľozott ađőkat vagy ezek valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót
hatályon kívül helyezze, i|Ietőleg módosítsa, azzal, hogy az évkozí módosítás naptáľi éven
belül nem súlyosbíthatj a az adőalanyok adóteľheit' az aďő bevezetésének időpontját és
iďőtarta;nát (határozott vagy hatátozatIaĺ időre) meghatźrozza) az adó mértékét a helyi
sajátosságol<hoz, aZ onkormźtnyzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok
teherviselő képességéh ez igazodőan megállapítsa.

A HtV., valamint az önkormtnyzat helyi rendeletei alapján Jőzsefváros teriiletén helyi adóként
építményadót, telekadót, valamint 20I|. január I. napjátő|, idegenforgalmi adót kell fizetni. Az
ađőzők köľét a vonatkoző önkormányzati rende|etek tartalmazzák. Az ađő alapja építményadó
esetében az építmény m,-ben számított hasznos alapterĹilete, telekadó esetében pedig am,-ben
szćtmított tertilete.

Keľületünkben a magźlnszemély kommunális adója nem került mégbevezetésre. A Htv. 7' $ a)
pontja értelmében az cjnkormányzat adó-megállapítási jogát korlátozza az, hogy az adőa|aný



egy męghatátozotÍ adőtátgy esetében csak egyfe|e _ az önkormĺányzati döntés szeľinti _ adó
megfizetésére kötelezheti.

A helyi adók méľtéke, adóbevételek alakulása

A Htv. szerint a helyi adók méľtéke évente emelkedik a va|onzációval. Az a|ábbi táb|źlzatbőI
megállapítható, hogy keriilettink nem érvényesítette adórendeleteiben évenként a Htv-ben
biztosított adóemęlési lehetőséset.

toz ás ainak ö s s ze has onlít ás a
k: Ft/m2/év

Adóév

Epítménvadó Telekadó

Tĺiľvényi
felső

adóméľték Adómaximum

Képvise1ő-
testület
á|ta|
kivetett
adó
mértéke

Törvényi
felső

adómérték Adómaximum

Képviselő.
testület
źita]r

kivetett
adó
méľtéke

2006. 900 1 006,10 900 200 f23.6 200
2007. 900 1042,60 900 200 231-6 200
2008. 900 r 082,60 1 080 200 240"6 240
2009. 900 l 169,90 I 160 200 2s9.9 250
2010. 900 1241.20 1 160 200 275,8 2s0
2011 I 110 1 580.80 1 580 200 287,4 287
2012. 1 110 1 658,30 1 580 200 301.5 287
2013. I 110 r 722.90 1 s80 f00 313,2 287
2014. 1 110 r 821,,20 1 580 200 331,1 287

Javaslat

A. Javaslom, hogy a képviselő-testiilet ne járuljon a7.lhoz, hogy 2015. évben a Fővarosi
onkormanyzat a Htv.-ben foglalt építményadót, telekadót, magánszemé|y kommunális adóját
és az iđegenforgalmi adót a Budapest Jőzsęfvárosi onkoľmányzat kozigazgatási teriiletén
bevezesse.

B. Helyt adók mértékének módosítása:
A Htv. 7. $ c) pontja alapján az önkoľmányzat adó-megállapítási jogát korlátozza a4hogy az
áItala bevezetett adó méľtékeként nem állapítható meg tĺjbbet az adőmaximumnál. 2015. évre a
Nemzetgazdasági Minisztérium még nem tette kozzé az egyes tételes helyi adómértékek
valorizáciőját, ezéľt az a Képviselő-testületnek javasolom, hogy a 2015. évi adómértékek
megźi|apításánti a20I4' évi adómaximumot vegye ťrgyelembe, melyek aza|źtbbiak:
- építmény adő I82I,2 Ftlmz
- telekadó 33I,I Ftlmz
- magánszemély kommunális ađőj a 28 I 4 5,8 F tl adőtát gy .

a, Epítményadóľót szóló önkormányzati ľendelet (előterjesztés ]. sz. melléklete):
A jelenleg hatályos építményadóról szóló 5512008' (XI.06.) ĺinkoľmányzati ręnde|et nem
tarta|mazza az adőkoteles építmények teljes kĺjrét, tarta|maz viszont olyan rendelkezéseket,
amelyeket a Htv. is szabáIyoz.
Az előteľjesztés mellékleteként beteľjesztett ľendelet-teľvezętet az 55/2008. (XI.)ő.)
onkormányzati rendelethez képest - aza|ábbiakbanrész|etezetteltéľésekkeljavaslom elfogadni:



azađőkotelezettség pontosításrakeľül a lakás céIjaraszolgźiő éptilet, épiiletrésszel;
a mentességeknél a törvényi mentességeken felül, továbbľa is adómentes az épitményadó
alól a magánszemélyek tulajdonában lévő lakás céIjáĺahaszná|t lakás;
a rendelet hatá|ya alá nem tartoző, Htv. 52.$ 26. pontja szerinti vá|Ialkoző tulajdonában
|évő kizárőlag lakás cé|jára hasznźit lakás sz<jvegrész kerüljön törlésľe, tekintettel aľľa,
hogy a váIIa|koző iizleti cé|t szolgźió épület(rész)e normaszöveg rész aIatt, minden olyan
lakás' nem lakás céIjáĺa szolgá|ő épület, épületrész értendő, amelynek a vá||a|koző
szervezet a tulajdonosa vagy vagyoni értékú jogosítottja.Egy szervezet esetén ugyanis
eleve adottnak tekinthető, hogy a fulajdonában lévő épület, épületrész a szewezet iizleti
céIjait szolgálja. Magánszemély tulajdonában lévő éptilet, épületrész esetén az ĺjzleti cé|
akkoľ valósul meg, ha az aďőa|any magánszemé|y vá||a|koző az adott éptilettel,
épületrésszelkapcsolatban a vállalkozási tevékenysége során költséget számol el.
az ővőhely (légópince) mentessége pontosításra kerül azzaI, hogy csak akizárőIagpolgári
védelmi céIra használt óvóhelyek lesznek mentesek;
mentes az adőťtzetési kötelezettség aIőI a magĺínszemély tulajdonźĺ képezo gaŔlzs,
gépjármútátoló 15 m"-ig, csak szövegszerapontosítással keľĹilt a ľendelet-teĺvezetbe,
atársasházatvagy lakásszövetkezetet kĺizĺjs hasznźiatában lévő építménye után továbbra
is mentesség illeti meg, kivéve, ha annak bármilyen módon töľténő hasznosításából
jöveđelme sztrmazlk, a ľendelet-tęrvezetbęn a mentęsség pontosításľa és kiegészítésre
keriilt a lakásszövetkezettel;
amagánszemély tulajdonában lévő pincehelyiségként bejegyzett, valamint a pinceszinten
lévő nem lakás céljaľa szo|gźiő helyiségeirę vonatkozó korábbi adőkeďvezmény, amely
szerint, ha bevételszerző tevékenységet vagy ral<tźlĺozźlst a magánszemély az ađolí
építményben nem folyat, az a|apađő 50%-át kellett megťtzetĺi, keľiiljön törlésre. A
tĺjrlést egyrésń. az ij differenciált adómérték, valamint az i|yen típusú keđvezmény aIá
eső adótárgyak csekély szźlma indokolja.

Az adőtárgy adőalapjának _ építményadó esetén hasznos alapterület _ nagysága szeľint a Htv.
lehetőséget bińosít az ađőmérték diffęrencíáIására, akár az aďőtárgy nagyságźůloz képest
sávosan progresszív (emelkedő) vagy degresszív (csökkenő) adómérték, vagy adott esetben
sávosan diffeľenciált adóméľték megállap ítására.

Fentiek alapján az építményadó mértékének meghatźrozásźnái a következőket javasolom:

Az épitményadó éves mértéke az ađőalap 10p m2 _t meg nem haladó része után 5}O,-Ftlrlłlév,
az adőalap 100 m,-t meghaladó, de 1000 m,-t meg nem halađó tésze utźn 1580,-Ft/m,lév, az
ađőalap 1000 m,-t meghaladó része vtźn |820,-Ftlm,lév legyen. Ez azt jelenti, hogy egy
aďőtár gy több adóméľtékkel is adőzhat.

Az építményadó méľtékének kiszámításánáI aďőtárgyanként az egy helyrĄzi számon lévő
lakás, illetve az egy he|yrajzi számon lévő nem lakás céljaľa szolgá|ő épület, épületľész
összesített adóköteles hasznos alapteľületét kę|| az ađő alapjának tekinteni.

b.Telekadóról szóĺó ĺ)nkormányzati rendelet (előterjesztés 2. sz. melléklete):
A jelenleg hatályos telekadó ľendeletnél szintén javasolom, a Htv-vel való egybevetést, és a
törvényi rendelkezésekkel történő összhang megteremtését.
Az előterjesztés mellékleteként beteľjesztett rendelet-tervezetet az 56/2008. (XI.06.)
önkoľmányzati rendelethez képest - azalábbiakbaĺrész|etezett eltérésekkel javaslom elfogadni:

- mentes maľad a telekadó ťĺzetési kĺjtelezettség alól a magánszemély tulajdonában lévő
kizárő|ag tömegsport cé|játa szolgá|ő telek és a magánszemély tulajdonában lévő telek,
amelyen a Htv. 52.$ 60' pontjában meghatározott lakóépület á1l.



Javasolom, hogy a telekadó mértékét 2OI5. janufu l-jétől 287,-Ftlftŕ ĺisszegről 330,-Ft/m2
összegben keriilj ön megállapításra.

c' Kommunális adóról szóló önkormányzati rendelet (előterjesztés 3. sz. melléklete):
A kommunális adó' mint új helyi ađő bevezetése lehetőséget teľemt arÍa, hogy az
önkoľmányzat azokat a magánszemé|y tulajdonában Iévő ingatlanokat adóztassa ffieg,
amelyeket a tulajdonos nem lakóhelykérÍhaszná|. Az adőalarryok teherviselő képességéhez
igazođőaĺ a mentességi kört az a|ábbíak szeriĺt javasolom meghatáĺozni a ľendeletben:

- az a magánszemé|y tulajdonában áIIő építmény, amely után a tulajdonosnak
építményadó-fi zetési kötelezettsége keletkezik;

- az a magánszemély tulajdonában álló telek' amely uttn a tulajdonosnak telekadó-
fizetésí kĺjtelezettsége keletkezik;

- az a magttĺszemély tulajdonában álló lakás, amelynek tulajdonosa (öbb tulajđonos
esetében legalább az egyiktulajdonos) az év első napjan az onkormányzat illetékességi
teriiletén állandó lakosként bejelentett lakóhellyel rendelkezik,ha a lakást nem adjak
részben vagy egészben bérbe;

- a lakásbérleti jog, ha annak jogosultja (több jogosult esetében legalább az egyik
jogosult) az év első napjan az onkormźnyzat illetékességi területén áIIanđő lakosként
bej elentett lakóhellyel ľendelkezik;

- az önkormanyzat tulajdonában lévő lakás bérlőj ę az ériĺtettadőtźltgy utétn.

A magánszemély kommunális adőja mértékének adőttlĺgyanként, illetőleg lakásbéľleti
jogonként 28.140 Ft összeget javasolok.

d.

Idegenforgalmi adó esetében a törvényi mérték vá|tozatlanu| hagyásźi javasolom, ezért a
rendelet módosítására nem teszek javaslatot.

v. A dtintés célja' pénziĺgyi hatása

Az építményadó, a telekadó, illetve az,(fi ađőnem _ a magźnszemély kommunális adója -

vonatkozásában javasolt adókötelezeltségbővítésévę| az aďőbevételek emelkedése várhatő,

a) Epítményadó r endeletmó dosítás méľték módo sítás a

Az építményadó mértékéĺekváItozása az alábbiak szeľint módosítja a beszedhetó adőt.

Megnevezés nagvsaga nm

adótárgy
száma adó mértéke

adó iisszege Ft-

ban Úi adó.isszese Ft.ban

át|agos adómérték
Ftlnm

IeIenIesi adómértékkeI r4t7 27r f !3r 1 58C 2239288L8(
100 nm-ig 43772 1 50t 50c 21 886 00( 50(

101-1fi)0nm-ie összesen Ĺ42757 Ą71 17467858( Ifzt
100nm-ic 47 LU 471 50c 23 550 00(

101-1000 95 651 471 1 58C 151 L28 58(

1ü)1 nm fe|ett összesen L23074ł, L)2 zL83 417 36( L77t

1(X)nm-ie t) zu L)t 50c 7 600 00c

101-1000nm-iE 152 00( LJz 1 58C 240 160 00c

1001 nm felett 1063 5rt{ L)f L82C 1 935 657 36C

összesen úi adó 237998L94t

Adó növekmény t40693768
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Jogi személYek adóztatott épÍtmények (db)

Nm NEM LAKAS LAKAS

-100 869 76

L01-500 295 10

50r_-1000 73 0

1001-1500 2L 1.

150L-3000 39 I

3001--5000 20 0

5001- 53 0

1370 88

Masánszemé|vek adóztatott építménvek (db)

Nm NEM LAKAS LAKÁs

-100 560 3

L0L-500 80 4

501-1_000 9 0

1_001-r.500 2 0

1501-3000 7 0

3001-5000 0 0

5001- 8 0

666 7

Jogi személyek adótárgyai (nm)

Nm NEM LAKAS LAKÁS

-100 20686 4099

101-500 639f3 2L66

501-L000 53453 0

L001-1500 f5723 1,L33

1_501-3000 83915 L764

3001-5000 77300 0

500L- 876468 0

120L468 9L62

Magánszemélyek adótárgyai (nm)

Nm NEM LAKÁS LAKAS

-100 18861 126

l_01-500 16959 509

501-1000 574r 0

1001-1500 2353 0

1501-3000 15508 0

3001-5000 0 0

500r_- 1,46584 0

206006 635

Jogi személyek nem lakás céljára
szoIgá |ó ép[ilet, épü letrész megoszlása

adótárgyanként (db)

ffi -100

ffi 101-500

{.ń 5ol-10oo

$ffi 1001-1500

## 1501-3000



Jogi személyek nem |akás céljára
szolgá|ó épÜlet, épületrész megosz|ása

N -100

e 101-500

w501-L000

e l_001-1500

äffi 1501-3000

Magánszemélyek
lakás megoszlása adótárgy (db)

ffi -100

ffi 101-500

%501-to00

e r.001-1500

M750t-3000

Magánszemé|yek
lakás megoszlása nm

w -100

w 101-500

i$sl 501-1000

M 1001-1500

N 1501-3000

N 3001-5000

ffi 500L-

b) A telekadó mértékénekváItozása2015. évben vá|tozat|arladőnathatő területet feltételezve
(195354nm) 8'6 millió Ft bevételi tĺibbletet je|ent az önkoľmĺányzat kciltségvetésében.

c) A földhivatali adatokból kiindulva kerriletiinkben a lakások száma 44300 db. A
magénszemély kommunális adójanakbevezetése keľtilettinkben a rendelet-tervezetben szereplő
mentességi kört figyelembe véve koze| 1000 tulajdont érinthet, a beszedhető adó 28 millió Ft
körül várható.

VI. Jogszabályiktiľnyezetismeľtetése

A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatakő| sző|ő 2011. évi
CLXXXX. töľvény 42. s 4. pontjában foglaltakon alapul.



A helyi adókľól szóló 1990. évi törvény 1. $ (l) bekezdése értelmében az önkoľmáĺyzat
képviselő-testülete rendelettel helyi adókatvezethetbe, a 6. $ c)-d) pontjában foglaltak szerint
megállapítja a helyi adók mértékét, mentességeket hattrozÁatmeg

Fentiek alapjan javasolom a Képviselő.testiiletnek a hataľozati javas|at és az 1-3. sz.
mellékletben szereplő rendelet-terv ezetek elfogadását.

Hatźlrozatijavaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.) nem jaĺulhozzá, hogy a2OI5. évben a Fővĺíľosi onkormĺányzat a helyi adókľól szóló
1990. évi C. tĺirvényben foglalt építményađót' telekadót, magánszeméIy kommunális
adőjełt. és az idegeďoľgalmi adőt a Budapest Józsefuaľosi onkormányzatkozígazgatási
területén bevezesse.

2.) felkéri a Polgármesteľt, hogy a képviselő-testĹilet dĺjntéséľől haladéktalanul
táj ékoztassa a Fővaľosi onkormany zatot,

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2014. november 5.

A dcjnté s vé gľehaj tás źi v é gző szerv ezeti e gysé g : P énzugy i IJ gy o snáIy

Budapest, 20|4. október 30.

U//
Egŕy Attilra

alpolgáľmesteľ

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Danada.Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából r

,1,.M4/ il?
aljegyzó



Az előteqesztés 1. sz. melléklete

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkoľmźnyzatKépviselő-testületénęk

........12014. (..........) iinkoľmányzati rendelete

az építményadĺiról

Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 1. s (1) bekezdésében és a 43. $ (3) bekezdésében kapott fe|hata|mazásaa|apján,
az A|aptörvény 3f. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkĺjrében e|jźtrva a
kovetkezőket rendeli el:

1. $ A Képviselő-testtilet adómegállapítási jogkörében eljárva az önkormányzat illetékességi terĺiletén
hatźtr o zat|an időre ép ítményadót v ezet b e.

2. $ (1) Adóköteles az önkormányzat i||etékességi területén lévő építmények kozi| az i990. évi C.
töľvény (a továbbiakban: Htv.) 11.s (l) bekezdésében foglalt építmény.

(2) Az adókötelezettség a Htv. 11. $ (3) bekezdésében foglaltakľa terjed ki.

3. $ Az adő a|anyáraaHtv.12. $ (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak azfuźlnyadók.

4. $ Mentes az épitményadő a|ő|:

a) az ővóhely (légópince), amelyet kizárő|ag polgári védelmi célra használnak,
b) amagánszemély tulajdonában lévő, kizárő|agtomegspoľt cé|járaszo|gá|ő építmény,
c) amagánszemély tulajdonában lévő, kizárő|ag|akás céljára használt lakás, lakĺész
d) amagánszemély tulajdonában lévő tároló 5 *.-ig,
e) amagánszemély a tulajdonát képező rendeltetésszeruen gépkocsi trárolásra haszná|t 15 m,

alapterületet meg nem haladó gartns, gépjźlrmutároló kivéve, ha annak bármilyen módon
történő hasznosíĹásából jövedelm e származik,

Đ atársasház vagy lakásszovetkezet közös haszná|atában lévő építménye, kivéve, ha annak
bármilyen módon történő hasznosításából j övedelm ę származik.

5. $ Műemléképület felújításához kapcsolódó adómentességre a Hfu. 13/A. $-a alkalmazandó.

6. $ (1) Az adókötelezeÍtségkeletkezésére,vá|tozásźtra és megszűnésére vonatkozó szabtiyozźsta
Htv. 14.$ (1)-(4) bekezdése tartalmazza.

(2) Az épitményadőrő| sző|ó bevallást adóév jantlár 15-ig kell benyújtani az onkormźtnyzati
adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon.

(3) Az építményadő a|anya - a Htv. 52.s f6. pontja szerint vá||a|kozőnak minősülő adőalany
kivételével - mentestil a bevallás-benyújtási kötelezettség alól abban az esetben, ha az adőa|aný e

rendelet szeľinti adófizetési kötelezettség nem terheli'

7. $ (l) Azépítményadő a|apjaazépítmény m2-ben számitotthasznos alapterĺilete.

(2) Az építményadó éves méftéke az adőa|ap l00 m2 -t meg nem haladó ľésze után 500,-Ftlm2lév, az
adőa|ap^100 mz-t meghaladó, de 1000 m,-t meg nem haladó ľésze után l580'-Ft/m2lév, az adőa|ap

1 000 m,-t meghaladó része után |820,-F tl m, l év .



(3) Az épitményadő mértékének kiszźmitásáná| adőtźlrgyanként az egy he|yrajzi számon lévő lakás,
illetve az e1sĺ he|yrajzi számon lévő nem lakás céljára szo|gźlő épület, épületrész cisszesített
adók<jteles hasznos alapterületétke|| az adó alapjának tekinteni.

8. $ (1) A Íizetési könnyítésre, az adőmérséklésre, az adőe|engedésre az adőzás rendjéről sző|ő 2003.
XCII. tĺirvény 133-|34, $-ai alkalmazandők.

(f) A 8. $ (1) bekezdése szerinti kérelmet az önkoľmányzati adőhatóság által rendszeresített
formanyomtatványon kell benyújtani.

9.$ Az e rendeletben nem szabá|yozoÍt kérdésekben a mindenkori hatályos helyi adókĺól szóló 1990.
évi C. törvény, valamint az adőzás rendjéről sző|ő f003. évi XCII. töľvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.

10.$ (1) Ez a ľendeleta20|5.január l-jén lép hatźiyba.

(2) Jelen ľendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatźiyźń veszti az építményadóról szóló
55/2008.(XI.0ó.) önkormányzati rendelet, valamint az art módosító 64/f008.(X]I.12.),
4312009.(XII.16.), 50/2010.(xII.01.), 73l20II'(XII.fŻ.) és a 6I|20I2'(XÍ'29.) onkoľmányzat
rendeletek.

Budapest, 2014. november ...

Danada-Rimán Edina
jegyzo

dľ. Kocsis Máté
polgármester



INDoKol-Ás
Általános indokolás

Az építményadóľól sző|ő 55/f008. (XI.Oó.) önkoľmányzati rendelet nem tartalmaztate|jes körűen az
adóköteles ingatlanok körét. Az önkormányzati rendelet és a helyi adó torvény párhuzamosságainak
megszüntetése és ezze| łĺsszhangban a helyi adó rendelet szíĺkítése indokolt, továbbá a mentességek
köľét is módosítani szükséges. A hatályos önkormányzati rendelet bevezetó részében még a helyi
önkormányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvényre hivatkozik, amely mźtr hatá'|yát vesztette.
Mindezek, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi cXxX. törvény és a jogszabályszerkesztésről
sző|ó 6I/2009. (xII.14.) IRM rende|et előírásai a|apjźnúj ľendelet alkotása szĹikséges.

Részletes indokolás

1. $-hoz
Az onkormányzat illetékęsségi terĺileténhatźtrozat|an időre építményadót vezet be.
2.$-hoz
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénnyel (továbbiakban Htv.) összhangban adóköteles az
önkoľmányzat illetékességi területén lévő építmények közi'il a lakás és a nem lakás céljaľa szo|gá|ő
éptilet, épületľész (a továbbiakban együtt: építmény).
3. $-hoz
Az adő a|anyát a Htv.-ben foglaltak a|apjánhatározza męg a rendelet.
4. $-hoz
Az adómentességek korét szabá|yozza. Äz onkoľmányzat aHtv.-ben szabá|yozott adőmentességeken
felül további mentességeket biztosíthat. E paragrafus a törvényben szabá|yozott mentességeken felüli
adómentességeket határ ozza meg,
5. $-hoz
A műemléképtilet fe|tĄitásához kapcsolódó mentességeket a Hw.-ben foglaltak a|apjélnhatározza meg
a rendelet.
ó. $.hoz
Az adókötelezettség keletkezésével, vtitozásáva| és megszűnésével kapcsolatos szabźůyokat
tarta|mazza a Htv. 14.$ (1)-4) bek. alapján.
7. $-hoz
Az ép itményadó méľték ét hattlr ozza me g.

8. $-hoz
Az ađőmérséklés, adóelengedés, fizetési könnyítésre az adőzás rendjéról sző|ő 2003' XCII' töľvény
I33 -13 4. $-aiban foglaltakat kell alkalmazni.
9. $-hoz
A rendeletben nem szabá|yozott kérdésekben a helyi adókľól sző|ő 1990. évi C. törvényben, valamint
azadőzás rendjéről sző|őf003. évi XCII. töľvényben foglaltak azirányadők.
10.$-hoz
A rendelet hatá|vát szabźivozza.



Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 20|0' évi CXXX. törvény 17. $-a a|apján Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefváros onkormĺányzat Képviselő-testületének az építményadóľól szóló rendelet módosítástlhoz
kapcsolódóarr elvégzett előzetes lratásvizsgálat eredrrréltyérő1. u alábbi LźljékozLalást adom:

1. Társadalmi hatás
A rendeletben foglaltak végrehajtásával az adómérték és a mentességi körök részletes
megbatźrozása történhet meg az adőzői teherviselési képességek ťlgyelembevételével.
2. Gazdasági, költségvetési hatás
A rendeletben foglaltak végrehajtäsźxal növekedés várható az építményadó bevételekben.

mértékének vtůtozźsa az a|ábbiak szerint módos a a beszedhetÍĺ adőt:

Épíĺrvl Éruvłoó noorÁRGY szER! NT! M EGosztAsA

Jogi szemé|vek adóztatott építménvek ídb)

Nm NEM LAKAS LAKAS

-100 869 76

1_01-500 295 10

50L-1000 73 0

r.001-1_500 27 T

1_501-3000 39 1,

3001_-5000 20 0

5001- 53 0

L370 88

Masánszemélvek adóztatott énítménvek Ídbl

Nm NEM LAKÁS LAKÁS

-100 560 3

101-500 80 4

501_-1_000 9 0

L001-1500 2 0

1_s0r_-3000 7 0

300L-5000 0 0

500r_- 8 0

666 7



Joei szemé|vek adótársvai nml
Nm NEM LAKAS LAKAS

-1_00 20686 4099

101-500 63923 21'66

501-L000 53453 0

1001-1500 f5723 1133

1501-3000 83915 7764

3001-5000 77300 0

5001- 876468 0

1201468 9162

Magánszemélvek adótársvai (nm)

Nm NEM LAKAS LAKAS

-100 18861 L26

101-500 16959 509

501-1000 574t 0

L001-1500 2353 0

1501-3000 r.s508 0

3001-5000 0 0

5001- 146584 0

206006 63s

Jogi személyek nem Iakás céljára szolgáló épü|et,
épületrész megosz!ása adótárgyan ként (d b)

ffi -100

w 101-500

N 501-1000

& 1001-1500

w 1501-3000

N 3001-5000

$# 5001-

Jogi személyek nem lakás céljára szolgá|ó épiilet,
épü|etrész megoszlása nm

ffi -100

w 101-500

s# 501-1000

ffi 1001-1500

ffi 1501-3000

.N 3001-5000

N:5001-



Magánszemélyek
lakás megoszlása adótárgy (db)

M -100

s 101-500

$Ífiĺ501.-].000

m 1001-1500

ffi 1501-3000

ts 3001-5000

ffi 500L-

Magánszemélyek
lakás megoszlása nm

e 101-500

w 501-1000

w 100L-1500

3. Környezetvédelmi hatás
A rendeletben foglaltaknak környezetvédelmi hatása nincs.
4' Egészségügyi hatás
A ľendeletben foglaltaknak egészségtigyi hatása nincs.
5. Adminisztľatív teľheket növelő hatás
A rendeletben foglaltak végľehajtásával adminisztrativ teľhek jelentkeznek azűj
adóméľtékek valamenny j adőző r észér e tĺjľténő előíľásával'
6. A rendelet a|ka|mazźsához és végľehajtásához szükséges személyi, tárgyi feltételek
bővítése nem szükséges'



Az e|őterjesztés 2. sz. melléklete

Budapest Főváros VIII. keriitet Józsefuaľosi onkormźnyzatKépviselő-testületének

........12014. (..........) tinkormányzati ľendelete

a telekadóról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-testtilete a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 1. $ (1) bekezdésében és a 43. $ (3) bekezdésében kapott fe|hata|mazása a|apján,
az A|aptörvény 3f. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatźrozott feladatköľében e|járva a
következőket rendeli el:

1. $ A Képviselő-testtilet adómegá|lapítási jogköľében eljáľva az önkormányzat illetékességi terĺiletén
határozat|an időre telekadót vezet be.

2. $ Adóköte|es az onkormányzat illetékességi teľtiletén lévő telek.

3. $ Az adő a|anyára a Htv. 18' $-ában foglaltak azirźnyadők'

4. $ Mentes a Htv. 19.$-ában foglaltakon felül:

a) a magánszemé|y tulajdonában |évő,kizárólag tömegsport cé|jára szolgáló telek,

b) a magánszemély tulajdonában lévő telek, amelyen a Htv. 52.$ 60. pontjában meghatátozott
lakóépület áll.

5. $ (1) Az adókötelezeÍtségkeletkezéséľe,vá|tozására és megszűnésére vonatkoző szabá|yozásta
HtV. 20.$ (1)-(3) bekezdése tarta|mazza.

(2) A telekadóról szóló bevallást adóévjanuáľ 15-ig kell benyújtani az önkoľmányzati adőhatőságá|ta|
ľendszeresített formanyomtatványon.

(3) A telekadó alanya _ a Hw' 52.s 26. pontja szerint vźi|a|kozőnak minősĺilő adőa|any kivételével -
mentesĺil a bevallás-benyújtási kötelezettség a|ő| abban az esetben, ha az adőa|aný az e rendelet
szerinti adőťlzetési kötelezettség nem terheli.

6. s (1) A telekadó a|apjaa telek m'-ben számitottterĺilete.

(2) A telekadó méľtéke: 33O,-Ft/m2lév.

7. $ (l) A fizetési könnyítésľe, az adőmérséklésľe' az adóe|engedésre az adőzás ľendjéről sző|ő f003'
XCII. t<jrvény I33-134. $-ai alkalmazandők.

(2) A 7.$ (1) bekezdése szerinti kérelmęt az önkormányzati adóhatóság á|ta| rendszeresített
formanyomtatványon kell benyujtani.

8.$ Az e rendeletben nem szabá|yozott kérdésekben a mindenkori hatályos helyi adókľól szóló 1990.
évi C. törvény, valamint az adőzás rendjéľől szőtő f003. évi XCII. torvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.



9.$ (1) Ezarende|eta20I5. január l-jén |éphatźůyba.

(2) Jelen rendelet hattiyba|épésével eryideju|eghatźůyźúveszti a telekadóľól sző|ő 56/2008.(XI.06.)
önkormányzďi rendelet, valamint az azt módosító 65/f008.(XII,If .), 44/2009.(xII.16'),
46/f010.(XI.I1 .), 7 4/20II .(XII'22.) és a 6fl20I2.(XI.29 .) önkormányzat ľendeletek.

Budapest, 20 l4. novembeľ ...

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester



INDoKoLÁs
Általános indokolás

A telekadóról sző|ő 5612008, (xI.06.) ĺinkormányzati ľendelet és a helyi adó töľvény
párhuzamosságainak megszüntetése és ezzel összhangban a helyi adó rendelet szíĺkítése indokolt. A
hatályos önkormányzati rendelet bevezető részében még a helyi önkormányzato|aő| szóló 1990. évi
LXV. törvényre hivatkozik, amely mźr hatá|yźń vesztette. Mindezek, valamint a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. töľvény és a jogszabá|yszerkesrtésről szóló 6112009. (KI.i4.) IRM rendelet
előíľásai a|apján új rendelet alkotása szükséges.

Részletes indoko|ás

1. $-hoz
Az önkoľmányzat illetékességi terü|eténhatározat|an időre telekadót vezet be.
2.$-hoz
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénnyel (továbbiakban Htv.) összhangban adóköteles az
önkormányzat illetékességi területén lévő telek.
3. $-hoz
Azađő a|anyźń a Htv.-ben foglaltak a|apjánhatttrozzameg a rendelet.
4. $-hoz
Az adómentességek korét szabá|yozza. Az onkormźnyzat a Hfu.-ben szabźůyozoÍt adómentességeken
felül további mentességeket biztosíthat' E paragrafus a töľvényben szabźiyozott mentességeken felüli
további adómentességeket határoz meg.
5. $-hoz
Az adókötelezettség keletkezésével, vá|tozásáva| és megszrínésével kapcsolatos szabźiyokat
tarta|mazza a Htv. 20.$ (l)-(3) bek. alapján' A bevallás-benyújtási kötelezettséggel kapcsolatos
mentes íté st tarta|mazza.
6. $-hoz
A telekadó a|apját és ménékét hatttrozzameg.
7. $-hoz
Az adómérséklés, adóelengedés, fizetési könnyítésre az adőzźs rendjéről sző|ő f003. XCII' törvény
133 -13 4. $-aiban foglaltakat kell alkalmazni.
8. $-hoz
A ľendeletben nem szabá|yozott kérdésekben a mindenkori hatályos helyi adókľól szóló 1990. évi C.
törvény, valamint az adőzźs rendjéről sző|ő 2003 ' évi XCII. törvény ľendelkezéseit kell alkalmazni.
9. $-hoz
A rendelet hatá'|yát szabá|yozza



Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. $-a alapján Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefuáros onkoľmányzat Képviselő-testĺiletének a telekadóról szóló rendelet módosításához
kapcsolódóan e|végzett előzetes hatźsvizsgźńat eredményéró| az alábbi tź!ékoztatást adom:

1. Társadalmi hatás
A rendeletben foglaltak végrehajtrásáva| az adőzőikör vá|tozatlan, tiĺrsadalmi hatása nincsen.
f' Gazdasági, kdltségvetési hatás
A ľendeletben foglaltak végľehajtásával a növekedés várható a telekadó bevételekben.
3. Köľnyezetvédelmi hatás
A rendeletben foglaltaknak köľnyezetvédelmi hatása nincs.
4. Egészségügyi hatás
A ľendeletben foglaltaknak egészségtigyi hatása nincs.
5' Adminisztratív terheket ncjvelő hatás
A ľendeletben foglaltak végrehajtásával adminisztratív terhek nem jelentkeznek.
6. A rendelet a|ka|mazásához és végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi feltételek
bővítése nem szükséses.



Az előteľjesztés 3. sz. melléklete

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuarosi onkormźnyzatKépviselő-testületének

........12014. (..........) iinkormányzati rendelete

magánszemély kommunális adój áľól

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete a helyi adókról szóló
1990. évi C' törvény 1. $ (1) bekezdésében és a 43. $ (3) bekezdésében kapott fe|hatalmazása alapjĺán,
az A|aptórvény 32, cikk (1) bekezdés h) pontjában megllatźtrozott feladatkcjrében e|járva a
következőket ľendeli el:

1. $ A Képviselő-testĺ'ilet adómegállapítási jogköľében eljáľva az önkormźnyzat illetékességi
területén amagtnszemély kommunális adóját határozat|an iđőre vezeti be.

2, $ Az adókötelezettségre és azadő a|anyára a Htv' 24. $ -ában foglaltak azirányadők.

3. $ Mentes amagánszemély kommunális adója alól

a) az a magtlnszemély tulajdonában álló építmény, amely után a tulajdonosnak építményadó-
fizetési kĺjtelezettsége keletkezik;

b) az a magźnszemély tulajdonában álló telek, amely után a tulajdonosnak telekadó-fizetési
kötelezettsége keletkezik;

c) az a magánszemély tulajdonában ál1ó lakás, amelynek tulajdonosa (több tulajdonos esetében
legalább az egyik tulajdonos) az év ę|ső napjźn az onkormányzat il|etékességi teľületén
állandó lakosként bejelentett lakóhellyel rendelkezik, ha a lakást nem adják részben vagy
egészben bérbe;

d) a lakásbérleti jog, ha annak jogosultja (több jogosult esetében legalább az egyikjogosult) az
év első napján az onkormźnyzat illetékességi területén á||andő lakosként bejelentett
lakóhellyel rendelkezik;

e) az önkormtnyzattulajdonában lévő lakás bérlője az&intettadőttĺgy után.

4. $ Az adó météke adótáľgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 28'140 Ft.

5. $ (1) Az adóköte|ezettség keletkezéséľe, és megszűnéséľe vonatkozó szabźĺ|yozást a Htv. 25 $ (1).
(3 ) bekezdé se tarta|mazza.

(f) Amagánszemély kommunális adőjárő| szóló bevallást adóév január l5-ig kell benyújtani az
önkoľmányzati adóhatós ág źita| rendszeresített formanyomtatványon.

(3) A magánszemély kommunális ađőja_vá||alkozőnak nem minősülő _magźnszemély adóalanya
mentesül a bevallás-benyújtási kötelezettség alól abban az esetben, ha az az adóalaný az e rendelet
szeľinti adófizetési kötelezettség nem terheli.

6.$ (1) A fizetési könnyítésre,azaďőlnérséklésre, azadőe|engedésre azadőzás rendjéľől sző|ő2003.
XCII. torvény |33-|34. $-ai alkalmazandók.

(2) A 6.$ (1) bekezdése szerinti kéľelmet az önkoľmtnyzati adóhatóság által rendszeľesített
foľmanyomtatványon kell benytijtani.



7. $ Az e rendeletben nem szabá|yozott kérdésekben a mindenkori hatályos helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény, valamint az adőzás rendjéľől szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.

8. $ Ez a ľendelet a20I5. januźtr |-jén lép hatályba.

Budapest, 2014. november ...

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ



INDOKOLAS
Általános indokolás

Az önkorményzat adómegállapitási joga az 1990.
meghatározott adóalanyokra és adőtárgyak'ra terjed
kommunális j ellegrí adók bevezetésére.

Részletes indoko|ás

törvényben (a továbbiakban Hfu.)
önkormányzat rendeletével jogosult

évi C.
ki. Az

1. $-hoz
Az önkormźĺnyzat illetékességi területén hatźtrozat|an időľe bevezeti a magánszemély kommunális
adőját.
2.$-hoz
Äz űj adónemben adófizetési kötelęzettség terheli azt a magánszemélý, aki az év első napján az
ĺĺnkormányzat illetékességi területén építmény vagy telek tulajdonjogával rendelkezik, tovźlbbá an. a
magánszemélý is, aki nem magźtnszemély tulajdonában|évő lakás bérleti jogtxa| rendelkezik.
3. $-hoz
Az adőmęntességek körét szabályozza.
4. $-hoz
A kommunális adó ménékét hattrozzameg.

A rendelet szabtůyozása ételmében mentesül amagttnszemély kommunális adója a|ő| az az épitmény
és telek, amely után a tulajdonosnak építményadő-ťlzetési, illetve telekadó-fizetési kötelezettsége
keletkezik. Mentes az adőfizetési kötelezettség alól az a |akástlllajdonos, aki az önkormányzat
illetékességi tertiletén az év e|ső napjźln ti|andő bejelentett lakóhellyel rendelkezik és a lakást nem
adja bérbe részben vagy egészben, illetőleg a lakásbéľleti jog jogosultja is, ha az önkormźnyzat
illetékességi területén az év e|ső napján bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik. Mentesül az
ađőfizetési kötelezettség alól az önkormźlnyzat tulajdonában lévő lakás bérlője az érintett
adőtárgy vtán.
5. $-hoz
Az adókötelezettség keletkezésére, megszűnésére vonatkoző szabá|yozást aHN.-ben foglaltak a|apján
határozza meg a rendelet, továbbá a bevallás-benyújtási kötelezettséggel kapcsolatos mentesítést
tartalmazza.
6. $-hoz
Az adőmérséklés, adóelengedés, fizetési könnyítésre az adőzźs rendjéľől sző|ő f003. XCII' torvény
133 -13 4. $-aiban foglaltakat kell alkalmazni.
7. $-hoz
A rendeletben nem szabá|yozott kérdésekben a mindenkori hatályos helyi adókľól szóló 1990. évi C.
törvény, valamint az adőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell a|ka|mazni'
8. $-hoz
A rendelet hatźiyát szabźiyozza.



Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXxx. torvény 17. $-a a|apjźn Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testiiletének a magánszemély kommunális adőjárő| sző|ő

ľendelet megalkotásához kapcsolódóan elvégzett e|ozetes hatásvizsgálat eredményéľől az a|źtbbi

tźĘékoztatást adom:

1. Társadalmi hatás

A ľendeletben foglaltak végľehajtásával a tźtrsadalmi hatás ľészbeni. Mentestil a magánszemély
kommunális adója alól az az épitmény és telek, amely lltáĺ a tulajdonosnak építményadó-fizetési,
illetve telekadó-fizetési kötelezettsége keletkezett. Mentes az adőköte|ezettség a|ő| az a lakás is,

melynek tulajdonosa az Önkormtnyzat illetékességi területén az év első napján bejelentett
lakóhellyel rendelkezik és a lakást nem adja bérbe, illetőleg az abér|etijog, melynek jogosultja az
Önkormányzat i||etékességi tertiletén az év első nap1án bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
Mentesül az adőťlzetési kötelezettség alól az önkoľmányzat tulajdonában lévő lakás bér|óje az
éľintett adőtár gy utźn.
2' Gazdasági, költségvetési hatás

A földhivatali adatokból kiindulva kerületiinkben a lakások szárla 44300 db. A
magtnszemély kommunális adójának bevezetése keľiilettĺnkben a ľendelet-tervezetben
szereplő mentességi kĺirt figyelembe véve kĺizel 1000 tulajdont éľinthet, a beszedhető adó

28 millió Ft köľül várhatő.
A rendeletben foglaltak végľehajtásával a magtlnszemély kommunális aďójáva| kapcsolatos
bevételekagazdaságikövetelményeihezigazodnak.
3, Koľnyezetvédelmi hatás
A rendeletben foglaltaknak köľnyezetvédelmi hatása nincs.
4. Egészségtigyi hatás
A rendeletben foglaltaknak egészségügyi hatása nincs.
5. Adminisztratív terheket növelő hatás
A rendeletben foglaltak végľehajtásával adminisztratív teľhek jelentkeznek.
6. A rendelet a|ka|mazásához és végrehajtástlhoz szükséges személlyi, tárgyi feltételek

bővítése nem szükséges.


