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Budapest Józsefváľosi onkoľmányzat i

Képviselő-testĺilet e számára

ł/,ĺ

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármesteľ, dľ. Sára Botond alpolgármesteľ, Egry Attila
alpolsármester

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a: 2015. november 5. | . . . . ... ... sz. napirend

Táľgy: Javaslat a helyĺ adókkal kapcsolatos diintések meghozata|ára

A napirendet 4É! ülésen kell táľgyalni, a határozat és ľendelet elfogadásahoz minősített
szav azaItöbb sé g sziiksége s.
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VáľosgazdálkodásĺésPénzĺiryiBuottságvéleményezi X
Em beri E rőforrás Bwottság v éIemény ezi

Hatźlr o zati j av aslat a bizottság' számár a:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előterj e sztés me gtargy alását.

Tĺsztelt Képvĺselő.testĺilet!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A./ Diintés a helyĺ adók bevezetésének átengedése tárgĺá,}.an

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tĺirvény (a továbbiakban: Htv.) felhata|mazása és

rendelkezései szerint a települési önkormanyzat képviselő-testĹilete ľendelettel az illetékességi
területén helyi adókat vezethet be. A keľületi ĺinkormányzatok az épitményadőt, a telekadót, a

magánszemély kommunális adóját és az idegenforgalmi adót jogosultak bevezetni.



A hatályos Htv. rendelkezései a|apján a kerületi önkormányzat á|tal bevezethető fenti helyi
adókat a fővárosi onkoľmányzat akkot jogosult rendeletével bevezetni, ha ahhoz minden
adóév tekintetében az érintett keľiileti onkormányzat képviselő-testülete előzetes
beleegyezését adja.

Javasolom, hogy a Képviselő-testület továbbľa sem jĺĺruljon hozzá, hogy 2016. évben a
Fővaľosi onkormanyzat Budapest Józsefuiĺľosi onkormźnyzat kozigazgatási teľtiletén helyi
adókat vezessen be.

B./ Diintés a helyi adrĺk 2016. évi méľĺékéľííI

A Htv. biaosítja az önkoľmanyzatoknak az adőmegállapítás jogát. Az onkoľmźnyzat
Képviselő-testĹiletének adómegállapítási joga a Htv. 6. $ c) bekezdése alapjan kiterjed aľra is,
hogy a helyi ađók méľtékét a helyi sajátosságokhoz, az ĺjnkormányzat gazdálkodási
kĺjvetelményeihez, és az adőa|anyok teherviselő képességéhez igazodőan a KSH által évente
kozzéteÍt fogyasztói árszínvonal vá|tozás (infláció) a|apjźn - a Nemzetgazďasźryi Minisztérium
á|ta| szźtĺlított és kĺizölt - adómaximum (a felső hatáľ és a felső hatiĺr ntivelt összege
egyĹittesen) méľtékéig megállapítsa.
A Nemzetgazdasági Minisztéľium á|tal közöLt adómaximum éľtékéig jogosult a Képviselő-
testület a helyi adók méľtékének megá||apitźsára.
A Nemzetgazdasági Minisztéľium Jövedelemadók és Járulékok Főosztĺly tájékoztatása
a|apjan a 20|6. január l-jétől a\ka|mazhatő adómaximumok a helyi adók tekintetében nem
v á|toztak a 20| 5 . évi adómaximumhoz képest.

A 20| 6. évre érvénves adómaximumok:

Telekadó: 336,7-Ftlm2
Magánszemélyek kommunális adója: 28.624,- Ftl ađőtargy
Idegenforgalmi adó: 505'1- FtJfőlvendégéjszaka(vagy azađoa|aplszá|Iásdij 4%-a)

Ą hatályos helyi adóľendeletekben megállapított adómértékek:
Epítményadó : sávosan progresszív; legfelső sáv adóméľtéke 1 820,- FtJ m2
Telekadó: 330,-Ft/mz
Magánszemélyek kommunális adója: 28.140,- Ft/ adőtargy
Idegenforgalmi adó : adő alap l szźi|ásdíj 4 %,-a

Figyelemmel az onkormźnyzat stabil, kiszámítható és biztonságos pénzügyi mfüödéséľe
javasoljukazaďőméĺtékekváltozatlanulhagyását.

C.t Tájékoztatás il Kúľia Önkoľmányzati Tanácsának Köf.s022l2015l4. számrĺ
batározatálban foglalt dtintóséľő| a magálnszemély kommunálĺs adójáľól szóló 4012014.
(xI.13.) łinkormányzati ľendeletvonatkozásában és javaslat a ľendelet módosításáľa

2015. janurĺľ 1-tő1 a 40120|4. (XI.13.) ĺinkormányzati renđelettel bevezetésre keľĹilt a
magánszemélyek kommunális adója. Az adónem bevezetésének célja nem a lakosság
adóterheinek jelentős növelése volt, hanem - mint ahogy a mentességek széles köréből is
|źttszik - a kertileti bejelentett lakcímmel rendelkezók szźlmának növelése a tényleges
lakosságszámmal összhangban.

A rendelet az adő a|alyi kĺĺľét a Htv. 24. $-a szerint hatźtĺozta meg, melynek értelmében
adőfizetéste kĺitelezhető az építmény tulajdonosa, illetve a nem magánszemély tulajdonát
képező ingatlan bérleti jogźxal rendelkező magánszemély.

A rendelet 3. $ a)-d) pontjai az adő megfizetése alól mentesítette az alábbi aďőtárgyakat,
illetve adóalanyokat, tekintette| ana,hogy az önkoľmányzat adőmegáIlapitásijoga keretében
a töľvényben foglaltakon túl további mentességeket állapíthat meg:



a) az a magé.ľrszemély tulajdonában álló építmény, amely után a tulajdonosnak, az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értéklJ jog jogosítottjának építményadó-
ťĺzetési kötelezettsége keletkezik;

b) az a magánszemély tulajdonában ál1ó telek, amely után a tulajdonosnak, az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosítottjanak telekadó-fizetési
kötelezęttsége keletkezik;

c) az a magánszemély tulajdonában á11ó lakás' amelynek tulajdoĺrosa (ttibb tulajđonos
esetében legalább az egyik tulajdonos), ingatlan-nyilvántartásba bejegyzeťt vagyoni
értékű jog jogosítottja az év első ĺapjźn az onkormtnyzat illetékességi teľtiletén
állandó lakosként bejelentett lakóhellyel ľenđelkezik,ha a lakást nem adják részben
vagy egészben béľbe;

d) a lakásbéľleti jog, ha annak jogosultja (több jogosult esetében legalább az egyLk
jogosult) az év első napján az onkoľmźnyzat illetékességi teľületén állandó lakosként
bej elentett lakóhellyel ľendelkezik;

e) az onkormźnyzattulajdonában lévő lakás bérlője az &intett adőtárgy után.

Magánszemély fordult panasszal az alapvető jogok binosához azza|, hogy az egyenlő
banásmód kcjvetelményeit séľtik a fenti rendelet azon szabtt|yai, amelyek a kommunális adó

megÍizetése alól minden adóalaný mentesítenek, kivéve a lakástulajdonát bérbeadó

magánszeméIy, Ezen partasz miatt az alapvető jogok biztosa a Kúria onkoľmanyzati
Tanácsźhoz foľdult. A Kuľia törvényességi feltilvizsgálatot folyatott le, melynek
eredményeként a Kof.5022l20|5l4. szźtmÍĺ határozatáva| 2015' december 31-ével
megsemmisítette amagánszemélyek kommunális adójáľól szóló ĺinkormźnyzati ľendelet 3. $

d) pontj át t<ĺrvényséľtésľe tekintettel.
A Kuria onkormanyzati Tanácsának hatźrozata a Magyar Közlĺiny 2015. oktőber 22.-i
számźlban kihirdetésľe keľiilt, azzaI, hogy a hatźrozatot a megjelenéstől számított 8 napon
be\u| az önkormányzatirenđelet kihiľdetésével azonos módon ki kell hirdetni.

A Jőzsefvźtosi onkorm źnyzatjelenleg minden bejelentett józsefuarosi lakásbéľl o számźĺra

adómentességet biztosít a kommunális adő megťĺzetése alól. A Kúria viszont az a|apvetó
jogok biztosának indítvtnyára úgy döntött, hogy ez nem felel meg a hatályos magyar
jogszabá|yoknak, ami egyfelől hátranyosan éľinti a lakásbérlők egy részét, ugyanis a 2016.

évtoImár adót kellfizetnie annak amagtnszemélynek, aki nem magánszemélytől bérel lakást,

másrészt nem valósítja meg az eređetijogalkotói szándékot.
Az onkormányzat tiszteletben tĄa a Kúľia döntését, ugyanakkoľ továbbra is biztosítani
akaqaazadőmentességetezenmagźnszemélyekrészére.

A fentiek alapjánjavasoljuk a rendelet mentességet megállapító 3. $-ának f) ponttal torténő

kiegészítését, melynek értelmében mentesülnek az ađő megfizetése alól a nem magánszemé|y

tulajdonában álló lakás bérleti jogával ľendelkező magźnszemélyek.

il. A beterjesztés indoka

A./ A Képviselő-testületnek évente döntenie kell arľól, hogy a helyi adók bevezetését

átengedi-e a Fővárosi onkormtnyzatĺak. A Fővárosi onkormányzat csak a kerületi
ĺĺnkormányzat képviselő-testülete előzetes belegyezése esetén vezętheti be a helyi adőkat a
keľül eti önko rmány zat I||ętékes s é gi terül etén'

A jelen eloterjesztés keretében megfogalmazottak beterjesztésével a képviselő-testtilet eleget

tesz a töľvényben biztosított felhatalmazás megeľősítésének, miszerint a helyi adók
bevezetését nem engedi át aFővárosi onkormányzatnak.



B./ Döntés szükséges a jelenleg hatályos helyi adók 2016. január 1. napjától hatályos

méľtékéről.

C.t A Kúńa onkormanyzati Tanácsa Köf.5022l20l5l4. szźlmu,20|5. október 6. napjan kelt
hatźrozata 20|5. december 31-ével megsemmisítette a rendelet 3. $ d) pontját, melyet az

önkoľmányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kell kihirdetni.

A Kúria hivatkozott határozatźnak indoklásában megfoga|mazotttörvénysértés megsziintetése

végett sziikséges a ren<lęleĹ módosítasa, nriszerint a nem magánszemély tulajdonában ál1ó

Iakás bérleti jogával rendelkező magánszemély mentesi| az adő megfizetése alól.

A Magyaľország helyi önkoľmanyzatairő| sző|ő 20|l. évi CL)oo(IX. tciľvény (továbbiakban:

Mötv.) 42. s 1. pontja alapjrín a rendeletalkotás a Képviselő-testĺilet át nem ruházhatő

hatásköre.

ilI. A döntés célja, pénzüryi hatása

A.t A döntés célja, hogy abevezeteĹt helyi adók kivetése továbbra is Budapest Főváĺos VIII.
keľület Józsefuiírosi onkoľm źnyzathatásköre maradj on'
Amennyiben a Képviselő-testiilet az adók bevezetését átengedné a Fővarosi
onkoľmányzatnak, úgy a hetyi adóbevételekből az önkotmźnyzat foľrásmegosztás útjan

részesedne a fővarosi önkoľmanyzat és a kerületi önkoľmĺínyzatok közötti foľľásmegosztásról

szőLő 2006. évi C)C(XIII. törvény alapjźn, ezért csĺjkkenne az <inkormányzat bevétele.

B.l A dĺĺntés cé|jaahelyi adók mértékeinek megállapítása.

C./ A đĺintés céIja a magiánszemély kommunális adójaról szóló önkoľmanyzati renđe|et

módosítasa, melynek következtében aZ onkormĺĺnyzat bevételei csekély méľtékben

csökkenhetnek. A rendelet módosítása folytlĺn valamenný magźnszemé|y, aki nem

magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik, a kommunális adó

megťrzetése alól mentesülni fog. Ezen feltételnek megfelelő magĺínszemélyek, amennyiben a

keľület állanđó lakosai voltak, eddig is mentesii|tekaz adófizetés alól.

IV. Jogszabályi környezet

A helyi adókĺól szóló 1990. évi C. töľvény 1. $-a ľendelkezései értelmébenaz ĺlnkormrínyzat

képviselő.testiilete rendelettel helyi adókat, valamint települési adót vezethet be.

A törvény 6-7. $-ai rendelkeznek az önkoľmĺínyzat adómegállapítási jogáľól, illetve annak

korlátairól.

Az Mötv. 13. $ (1) bekezđés 13. pontja a helyi önkormányzati feladatok k<irébe sorolja a helyi
adókkal kapcsolatos feladatokat. E törvény 42.$ 1. pontja aLapjźn a rendeletalkotás a

Képviselő-testület át nem n:hźvhatő hatásköľe.

Fentieka\apjánkéľemaza|źbbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő.testůilet úgy diint' hory

1. nem jáĺu|hozzá allhoz, hogy 20|6. évben a Fővárosi onkormanyzat vezesse be a helyi
adókat _ építményadó, telekadő, magtnszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó _

Budapest Fővlĺľos VIII. keľület Józsefuĺĺľosi onkormányzatigazgatásiterĹiletén.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. november 05.



2. felkéľi a Polgármesteľt, hogy a határozat 1. pontjaľól haladéktalanul tájékoztassa a
Fővarosi Önkorman v zatot.

Felelős: polgármester
Hatĺridő: 20t5. november 05.

3. az onkotmtnyzat stabil, biztonságos pénzügyi he|yzetére tekintettel nemvźitoztat a helyi
adók _ építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó _
mértékén f0|6.januaľ 1. napjától.

Felelős: polgáľmester
Hatrĺridő: 2015. november 5.

A d iintés végreh aj tá sát v égző szerv ezeti egység:

Budapest, 20t5. október 29.

Pénzügyi Ügyoszĺíly

->//
,ő&,,Ł

porganmesteľ

Tcirvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

alpolgármester

lLFl
dr. Sára Botond
alpolgáľmester

& uW|poV.$*,éé
dr.Mészźr Erika

a|jegyző



Äz eLőterjesztés 1 . számil melléklete

Eredeti ľendelet

Budapest Fővdros WII. keriilet Jóaefvórosí
o nko rmúnyzat Képvis elő-testíłleténe k

4 0/2 0 1 4. (XI. 1 3.) ön kormdnyzati rendelete
ma g ún s zemé ly ko mmun dlís adój dró l

3.$ Mentes a magánszemély kommunális
adója alól

Rendelet módosítlÍs

Budapest Fővdros WIL keriilet Jóaefvdrosi
o nkormdnyzat Képvis elő-tes tíileté nek
......../20 I 5. (..........) önkoľmúnyzati

rendelete
magdnszemély kommundlis adój dró l saí ló
4 0/20 1 4. (XI. 1 3.) önkormdnyzati rendelet

módosítlźsúróI

1. s A magánszemély kommunális adójáról
szóló 40/20l4.(XI' 1 3.) onkormányzati rendelet
(a tovibbiakban: Rendelet) 3' S-a a kÓvetkező fl
ponttal egészül ki:

[3.$ Mentes a magónszemély kommunális adója
alólJ

,,fl a nem magánszemély tulajdonában dlló
lalras bérleti jogával rendelkező
magánszeméIy,'

2. S E, a rendelet 20]6. január l-jén lép
hatályba, és a hatályba lépését lrôvető nąpon
hatálvát veszti.



Az eloteri e sztés f . szźlĺnu melléklete

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefvárosi onkoľmányzat Képvĺselő.testůiletének

...12015. (... ...) iinkoľmányzati ľendelete

magánszemély kommunálĺs adójárĺil szóló

40 ĺ2014. (xI.13.) önlĺoľmányzati ľendelet módosításárĺól

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuiírosi onkormanyzat Képviselő-testiilete a helyi
adókról szóló 1990. évi C. ttlrvény 1. $ (l) bekezdésében és a 43. $ (3) bekezdésében kapott
feLhata|mazása alapján, az A|aptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a kcjvetkezőket rendeli el:

1. s A magánszemély kommunális adójaľól szóló 40l2014.(XI.13.) önkormźnyzati rendelet (a

továbbiakban: Rendelet) 3. $-a a kovetkező f ) ponttal egészül ki:

[3.$ Mentes a magánszemély kommunális adója alól...J

.Đ a nem magánszemély fulajdonában á||ó lakás bérleti jogával rendelkező
magánszemély''

2. $Ez a rendelet 20|6.januar 1-jén lép hatáIyba, és a hatályba lépését követő napon hatá|yźfi
veszti.

Budapest, 2015. november,, ,,.

Danada-Rimiĺn Edina
jegyző

taľtós távollétében

dr. Mészáľ Erika
aljegyzi5

Dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ



INDOKOLAS

Általános ĺndokolás

A Htv. 4. $-a nevesíti azonađőtźttgyakat, amelyekĺe helyi adókötelezettség iranyulhat. A Htv.
7. ši a) bekezdése az önkorminyzat adimegállapítási jogát korliúozzą hogy az adia|anyt egy
meghatźtrozott adőtárgy esetében csak egyféle adó megfizetésére kötelezheti az önkormźnyzat
(adótiibbszörĺjzés tilalma).

Részletes indokolás

1. $-hoz

A Rendelet módosított 3. $-a szeľinti adómentességi köľt bővíti.

2. $-hoz

Hatá|yb a léptető rendelkezé st tarta|maz.



Az e|őterjesztés 3. számí melléklete

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásľól szóló 2010. évi C)oo(. tĺirvény 17. $-a alapján Budapest Főváros VIII.
keriilet Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő-testületének magĺínszemély kommunális
adójaľól szóló rendelet módosításához kapcsolódóan elvégzett előzetes hatásvizsgá|at
eredményéró| az alábbi tźĄékoztatást adom:

1. Tarsadalmi hatĺs:

A ľendelet módosítása á|ta| a kerületben lakó azon személyek, akik lakásukat nem
magiínszemélytől (gazdasági tarsaságoktól, egyéb szervezetektől) béľlik mentesülni
fognak a kommunális adóteher alól, ezá|ta| a rendelet módosításának pozitív taľsadalmi
hatása van.

2. Gazđaséęi, költségvetési hatás :

A ľendeletben foglaltak végľehajtása csekély mértékrĺ bevétel csökkenést eredményeżret,
tekintettel arra,hogy a rendelet módosítása további mentességet állapít meg.

3. Köľnyezetvédelmi hatás:

A döntésnek kömyezetvédelmi hatása nincs.

4. Egészségtigyi hatás:

A rendelet ęlőírásainak egészségiigyi hatása nincs.

5. Adminisztratív terheket növelő hatas:

A rendelet végľehajtása nem n<jveli az adminisztratív terheket.

6. A jogszabźůy megalkotásának szfüségessége:

A Kuľia törvényességi felülvizsgálata során a rendelet módosítással éńntett
rendelkezésének törvényséľt ését á|Iapította meg.

7. A rendelet végrehajtásźlhoz szeméIyi,télĺgyi fęltételek bővítése nem szfüséges.


