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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi X 

Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi 

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi 

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi 

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását és a rendeletmódosítás elfogadását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemély 
kommunális adójáról szóló  40/2014.  (XI.13.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Rendelet)  2015.  január  1.  napján lépett hatályba.  A  Rendelet hatályba lépése óta több módosításon 
ment keresztül.  A  legutolsó módosítás az 58/2020.(XI.19.) önkormányzati rendelet alapján  2021. 
január 1-én lépett hatályba. 

A  fenti módosítással szemben  Budapest  Főváros Kormányhivatala törvényességi felhívást tett.  A 
törvényességi felhívás alapjául előadta, hogy a Rendelet  3.  §  c)  pontjában foglalt, a magánszemélyek 
kommunális adója alól mentes adótárgyak körét a korábbi szabályozáshoz képest korlátozó 
rendelkezés ellentétes a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 
érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló  535/2020. (X11.1.)  Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet)  1.  §  (2)  bekezdésének a lakosság pénzügyi terhei csökkentésének egyértelműen 
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meghatározott, belátható és méltányolható céljával, valamint sérti az Alaptörvény  32.  cikk  (3) 
bekezdését és a Jat.  2.  §  (4)  bekezdésének  b)  pontját is. 

A  Rendelet  3.  §  c)  pontjának mai napon hatályos szövege: 

„az a magánszemély adózónként, választása alapján az a részben vagy egészben tulajdonában 
álló egy lakás, amelynek tulajdonosa (több tulajdonos esetében legalább az egyik tulajdonos) 
vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosítottja az adóév első 
napján az Onkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és az 
adótárgy egyúttal életvitelszerű lakhatásra használt olyan lakás, lakrész, amelyet nem adnak 
részben vagy egészben bérbe, vagy amelynek egyéb módon történő hasznosításával 
összefüggésben a tulajdonosoknak vagy a vagyoni értékű jog jogosítottjának nem keletkezik 
adóköteles jövedelme — vagy üzletszerűen nem hasznosítják." 

Annak érdekében, hogy  a  Rendelet  a  törvényességi felhívásban foglaltaknak maradéktalanul 
megfeleljen  a  Rendelet  3.  §  c)  pontjának alábbi módosításával —  2021.  január  1-ei  hatállyal — javaslom 
visszaállítani az eredeti állapotot: 

„az a magánszemély tulajdonában álló lakás, amelynek tulajdonosa (több tulajdonos esetében 
legalább az egyik tulajdonos) ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog 
jogosítottja az év első napján az Önkormányzat illetékességi területén állandó lakosként 
bejelentett lakóhellyel rendelkezik,  ha  a lakást nem adják részben vagy egészben bérbe" 

Tekintettel arra, hogy a Kormány a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló  2011.  évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 
307/2021.  (VI.  5.)  Korm. rendeletében elrendelte azt, hogy  2021.  június  15.  napjától a települési 
önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és 
hatáskörét maga gyakorolja az alábbi rendeletmódosítási javaslatot terjesztem a tisztelt Képviselő-
testület elé és kérem annak a soron következő ülésen történő elfogadását.  A  rendeletmódosítás 
elfogadásával a Rendelet hatályba lépése előtti normatartalöm visszaállításra kerül, így az 
Önkormányzat maradéktalanul eleget tesz a törvényességi felhívásban foglaltaknak. 

A  fentiek vonatkozásban mindenképp kiemelném, hogy ugyan a törvényességi felhívás a Korm. 
rendeletben megfogalmazott korlátozó rendelkezésekbe ütközőnek minősítette a Rendeletet, az alapján 
egyetlen esetben sem került sor adó kivetésére, így a törvényességi felhívásban kifogásolt szakaszok 
ténylegesen jogsérelemhez nem vezettek. 

II. A  beterjesztés indoka 
A  rendeletmódosítás a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a fent hivatkozott törvényességi felhívásban foglaltaknak megfelelően a Rendelet 
kifogásolt szakaszainak visszamenőleges hatályú módosítása. 

A  rendelet módosítása pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület hatásköre a helyi adókról szóló  1999.  évi C. törvény  1.  §  (1)  bekezdésében és a 
43.  §  (3)  bekezdésében foglaltakon alapul.  A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.)  42.  §  1.  pontja alapján a rendeletalkotás a Képviselő-
testület át nem ruházható hatásköre. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-
testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (X1.06.)  önkormányzati 
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rendeletnek a  7.  számú mellékletének  1.2.1.  pontja alapján a helyi adókra vonatkozó önkormányzati 
rendelet-tervezeteket a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi. 

Fentiek alapján kérem az előterjesztés  1.  sz. mellékletét képező rendeletmódosítás elfogadását. 

Rendeletalkotási javaslat! 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
magánszemély kommunális adójáról szóló  40/2014. (XI. 13.)  önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló  ...../2021.  ( ) önkormányzati rendeletét.. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Budapest, 2021.  június 

Törvény s: 

“uset 

Czukkerné rzsébet "ye 
O

 



 

- 

  



I. sz. melléklet az előterjesztéshez: Rendelet tervezet 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2021.  ( ) önkormányzati rendelete 

a magánszemély kommunális adójáról szóló  40/2014. (XI. 13.)  önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 
1990.  évi C. törvény  1.  §  (1)  bekezdésében és a  43.  §  (3)  bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, 
az Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  h)  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

I. §  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  40/2014. 
(XI.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet)  3.  §  c)  pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„az a magánszemély tulajdonában álló lakás, amelynek tulajdonosa (több tulajdonos esetében legalább 
az egyik tulajdonos) ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosítottja az év első 
napján az Önkormányzat illetékességi területén állandó lakosként bejelentett lakóhellyel rendelkezik, 
ha  a lakást nem adják részben vagy egészben bérbe" 

2. §  A  Rendelet a következő  8/A. §-al  egészül ki: 

„E rendeletnek a  .../2021.  ( ) önkormányzati rendelettel megállapított  3.  §  c)  pontjának 
rendelkezéseit a  2021.  január 1-jén vagy azt követően keletkezett valamennyi adókötelezettségre 
alkalmazni kell." 

3. §  (1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 





INDOKOLÁS 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
magánszemély kommunális adójáról szóló  40/2014. (XI. 13.)  önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló  .../2021.  ( ) önkormányzati rendeletéhez 

1. Általános indokolás 

A  módosító rendelet a következők szerint változtat a magánszemély kommunális adójáról szóló 
40/2014. (XI. 13.)  önkormányzati rendelet jelenlegi szabályain. 

2. Részletes indokolás 

1.  §-hoz 

A  Rendelet  3.  §  c)  pont szövegezésének pontosítása szükséges, hogy az megfeleljen a  Budapest 
Főváros Kormányhivatala törvényességi felhívásában foglaltaknak. 

2.  §-hoz 

A  Rendelet módosításával biztosított adókedvezmény biztosítása a 2021-es adóévre. 

3. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. Az adókötelezettséget nem keletkeztető rendelkezés, a 
törvényességi felhívásban foglaltaknak megfelelően visszamenőleges hatállyal,  2021.  január  1. 
napjától alkalmazandó.  A  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló  2011.  évi CXCIV. törvény  32. 
§-a értelmében a helyi adófizetési kötelezettség növekedését eredményező adórendeletet a 
hatálybalépését megelőző  30  nappal ki kell hirdetni. 





HATÁSVIZSGÁLAT 

A  jogalkotásról szóló  2010.  évi CXXX. törvény  17.  §-a alapján  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemély kommunális adójáról szóló 
rendelet megalkotásához kapcsolódóan elvégzett előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbi 
tájékoztatást adom: 

1. Társadalmi hatások 

Az elsődleges cél a Rendelet módosításban az, hogy az összhangot teremtsen a  535/2020. 
(XII.1.) Korm. rendelet és a módosítandó jogszabály között. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A  Rendelet módosításával az önkormányzat kommunális adóból származó bevételei a  2021  és 
2022-es évre vonatkozóan módosulnak. 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

A  Rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi 
következménye nincs. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A  Rendelet megalkotásával az adminisztrációs terhek növekedése nem várható. 

5. A  jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

A  módosított szakaszok törvényességi felhívás tárgyai, így azok módosítása szükséges annak 
érdekében, hogy a Rendelet megfeleljen a  535/2020. Korm. rendelet  1.  §  (2) 
bekezdésének a lakosság pénzügyi terhei csökkentésének egyértelműen meghatározott, 
belátható és méltányolható céljának 

6. A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
bővítése nem szükséges. 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a 

magánszemély kommunális adójáról szóló 
40/2014. (XI. 13.)  önkormányzati rendelete 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2014. (XI. 13.)  önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló  .../2021.  ( ) a 

önkormányzati rendelete 

3. § c) az a magánszemély adózónként, 
választása alapján az a részben vagy egészben 

3.  §  c)  az a magánszemély tulajdonában álló 
lakás, amelynek tulajdonosa (több tulajdonos 

tulajdonában álló egy lakás, amelynek esetében legalább az egyik tulajdonos) ingatlan-

 

tulajdonosa (több tulajdonos esetében legalább nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog 
az egyik tulajdonos) vagy az ingatlan- jogosítottja az év első napján az Önkormányzat 
nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog illetékességi területén állandó lakosként 
jogosítottja az adóév első napján az bejelentett lakóhellyel rendelkezik,  ha  a lakást 
Önkormányzat illetékességi területén bejelentett 
lakóhellyel rendelkezik, és az adótárgy egyúttal 
életvitelszerű lakhatásra használt olyan lakás, 
lakrész, amelyet nem adnak részben vagy 
egészben bérbe, vagy amelynek egyéb módon 
történő hasznosításával összefüggésben a 
tulajdonosoknak vagy a vagyoni értékű jog 
jogosítottjának nem keletkezik adóköteles 
jövedelme — vagy üzletszerűen nem 
hasznosítják. 

nem adják részben vagy egészben bérbe 

 

8/A. § E rendeletnek a .../2021. ( ) 
önkormányzati rendelettel megállapított  3.  §  c) 
pontjának rendelkezéseit a  2021.  január 1-jén 
vagy azt követően keletkezett valamennyi 
adókötelezettségre alkalmazni kell. 
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