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I. Teny alias es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Helyi onkormanyzatok ado-megallapitasi jogara vonatkozo jogi szabalyozas

Az onkormanyzat altal beszedett helyi adok tekinteteben a kepviselo-testiilet evenkent 
felulvizsgalja az adomertekeket, es szukseg eseten modositja azokat.

A helyi adokrol szold 1990. evi C. torveny (a tovabbiakban: Htv.) 6. §-anak c) pontja 
szabalyozza az onkormanyzatok ado-megallapitasi jogat.

A Htv. 6. §-a szerint az onkormanyzat ado-megallapitasi joga kiteijed tobbet kozott arra, hogy 
a Htv. 5. §-aban meghatarozott adokat vagy ezek valamelyiket bevezesse, a mar bevezetett 
adot hatalyon kiviil helyezze, illetoleg modositsa, azzal, hogy az evkozi modositas naptari 
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even belul nem sulyosbfthatja az adoalanyok addterheit, az ado bevezetesenek idopontjat es 
idotartamat (hatarozott vagy hatarozatlan iddre) meghatarozza, az ado merteket a helyi 
sajatossagokhoz, az onkormanyzat gazdalkodasi kovetelmenyeihez es az adoalanyok 
teherviselo kepessegehez igazoddan megallapitsa.

A Htv. szerint a helyi addk merteke evente emelkedik a valorizacidval.

A Htv. 7. § c) pontja ertelmeben az onkormanyzat add-megallapitasi jogat korlatozza, hogy az 
altala bevezetett ado mertekekent nem allapithat meg tobbet az addmaximumnal.

Az adomertekek emelesere vonatkozo Penzugyminiszterium (PM) 2022. evi 
adomaximumokrol szolo tajekoztatoja jelen eldterjesztes napjaig meg nem jelent meg, az 
eldterjesztes szamitasai az elozo evek inflacios adatai alapjan kesziiltek.

A Htv. 6. § a) pontja elolrja, hogy adoeven belul az adonemhez kapcsolodo adoteher 
rendeletmddositassal nem sulyosbfthato, vagyis amennyiben az addrendelet modositasa uj 
adonem bevezetesere, vagy adomertek novelesere iranyul, annak 2022. evkozi hatalyba 
leptetesere nines lehetoseg, esupan januar 1-jetdl lephet hatalyba.

A koronavlrus-vilagjarvany nemzetgazdasagot erinto hatasanak enyhitese erdekeben 
szukseges helyi ado intezkedesrol szolo 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet ertelmeben az 
epitmenyado, a telekado es a maganszemely kommunalis adojanak merteke a 2021. evben 
valtozatlan maradt, a 2020-ban elfogadott modosito rendeletek hatalyba leptetese 2022. januar 
01. napjara tolodott.

A helyi sajatossagok es az adoalanyok teherviselo kepessegenek figyelembevetelevel, 
valamint az onkormanyzat gazdalkodasara tekintettel tovabbra is indokolt az epltmenyado, 
telekado, valamint a maganszemely kommunalis adoja vonatkozasaban az adomertek tovabbi 
emeleserol rendelkezni, melynek legkorabbi idopontja a hatalyos jogszabalyi rendelkezesek 
alapjan 2022. januar 01. napja.

Az Orszaggyules 2021. szeptember 27-en elfogadta a koronavlrus-vilagjarvany elleni 
vedekezesrol szolo 2021. evi I. torveny modositasat, amelynek ertelmeben a torveny 2022. 
januar 01. napjan veszti hatalyat.

A fentiekben hivatkozott jelenleg hatalyos veszelyhelyzeti jogszabalyok egyuttes ertelmezese 
alapjan lehet es szukseges is az onkormanyzati adorendeleteket modositani, es a 2020-ban 
jovahagyott, jelenleg 2022. januar 1 -tol hatalyba lepo adomertekeket a valorizacio mertekevel 
a lehetseges maximalis mertekre megemelni.
Az onkormanyzat 2022. evi beveteleinek novelese es a koltsegvetes mukodesi egyensulyanak 
biztositasa erdekeben elengedhetetleniil szukseges az addrendeletek mddositasaval az 
adomertekek megemelese, valamint a kommunalis ado tekinteteben az eddig nyujtott 
kedvezmenyek szukitese.

A 2021. szeptember 30. napjaig tortent befizetesek es a meg varhato fizetesi konnyltesek 
alapjan megallaplthato, hogy az adoemelest es az eddigi kedvezmenyek szukiteset megtilto 
kormanyzati intezkedesek, valamint a jarvany okozta gazdasagi visszaeses ellenere a 2021. 
evben az adobeveteleink varhato teljesiilese az idegenforgalmi ado es a maganszemelyek 
kommunalis adoja kivetelevel meghaladja a tervezett eldiranyzatot.
Az idegenforgalmi adobeveteleink varhatdan 39%-os mertekben fognak teljesiilni, amelynek 
oka az idegenforgalom jelentos visszaesese, valamint a 2020. aprilis 26-tol 2021. junius 30. 
napjaig hatalyos kormanyzati rendelkezes, mely szerint az idegenforgalmi add befizetesere 
kotelezetteknek sem bevallaniuk, sem megfizetniuk nem kellett a vendegejszakak utan az 
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idegenforgalmi adot. Ezen felul a 2021. evben az onkormanyzat semmilyen kompenzacioban 
nem reszestilhetett a kbzponti koltsegvetesbbl, a 2020. evvel ellentetben.
A maganszemelyek kommunalis adoja jogcimen befolyo beveteleink elmaradasa alapvetben 
ket okra vezethetd vissza. Egyreszt az onkormanyzat helyi adorendeleteinek mddositasa 
kovetkezteben 2019. evtbl kezdodoen az idegenforgalmi addalanyok kikeriiltek a kommunalis 
ado hatalya aldl, a tovabbiakban epitmenyado fizetesi kotelezettseguk keletkezett, masreszt a 
kommunalis ado fizetesere kotelezettek feltarasa a 2021. evben elkezdodott, azonban az 
Adougyi Iroda szukos kapacitasai miatt befejezodni nem tudott, ez a folyamat athuzodik a 
2022. evre is.

A 2020-2021. evi tervezett adobeveteleink teljesulese az egves adonemek tekinteteben:

(Ft)

Addnem 2020. teny 2021. evi tervezett 
bevetel 

(eloiranyzat)

2021.12.31. 
napjaig varhato 

bevetel teljesules

Teljesules aranya 
%

Epitmenyado 2.528.327.668 2.579.000.000 2.716.546.975 105 %

Telekado 59.937.176 60.000.000 65.594.469 109 %

Maganszemelyek 
kommunalis addja 102.752.277 106.000.000 82.633.573 77%

Idegenforgalmi add 215.861.329 173.000.000 67.243.155 39%

Osszesen: 2.906.878.450 2.918.000.000 2.932.018.172 100,5%

A helyi adopolitika celja az, hogy a helyi adok az onkormanyzat folyamatos, stabilan eldre 
tervezheto, realertekiiket megorzo, biztos beveteli forrasat jelentsek, ugyanakkor az adozoi 
kort illetben meltanyosak, igazsagosak es megfizethetok legyenek.
Az epitmenyado-mertekek a VIII. keruletben legutoljara 2019. januar 1-jen valtoztak, a 
kommunalis ado es a telekado nagysaga ugyanakkor 2015. ota valtozatlan.
Az onkormanyzatok legfeljebb a torvenyben meghatarozott felsb hatarok mertekeig vethetik 
ki a helyi addkat. Az adomaximum-ertekek evente emelkednek a megelozo evek fogyasztoi 
arszinvonal valtozasainak megfelelden. Anelkul, hogy az onkormanyzat uj adonemek 
bevezeteset vagy a meglevok tobbletbevetelt generalo szerkezeti atalakitasat tervezne, a mar 
korabban kialakitott helyi kozteherviselesi rendszerbdl eredd bevetelek realertekenek 
megorzese erdekeben idbrbl idore mindenkeppen indokolt az inflacid mertekevel egyezd 
korrekcio.

Az evenkenti adokarbantartas a technikai es adminisztracios terhek miatt nem celszerii, 
tobbeves elmaradasok potlasa viszont az addzok szamara is ev/ev viszonylatban keriilendo 
mervu terhelesingadozast vonna maga utan. Tekintettel a legutobbi korrekciok ota eltelt 
evekre, indokolt a mertekek kiigazftasa a 2022. evre vonatkozoan. Az eloterjesztett 
„addkarbantartas" jellegu modositasok eseteben az addszerkezet valtozatlan marad.
Nem halaszthatd a korrekcio azert sem, mert a 2020-21. ev soran a jarvanyhelyzet es az ennek 
alapjan meghozott kormanyzati intezkedesek kovetkezteben olyan helyzet allt eld, amely 
rendkivul kedvezotlenul befolyasolja az onkormanyzat koltsegvetesenek stabilitasat a 
mukodesi bevetelek elvonasa eredmenyekent. Az ebben szerepet , jatszo fo okok, 



mindenekelott a gepjarmuado-reszesedes kormanyzati elvetele, a reklamhordozokra kivetett 
epitmenyado eltorlese, a kozteruleti parkolas veszelyhelyzeti ingyenesse tetele, az 
idegenforgalmi ado szinte teljes kiesese, a kdzterulet-hasznalati dijbevetelek, valamint az 
ipariizesi ado mertekenek 1%-ra torteno merseklesebol adodo bevetelek csokkenese volt.

A fentiek alapjan elkerulhetetlen, hogy a kieso bevetelek reszbeni kompenzaciojara az 
dnkormanyzat a valorizacid mertekeig eljen az adobevetel-novelesi lehetoseggel, hogy fenn 
tudja tartani a 2022. evben is a koltsegvetes egyensulyat es el tudja latni a kotelezo es onkent 
vallalt feladatait.

Fentiek ertelmeben az alabbi adomertekek bevezetese indokolt:

Addnemek 2021. evi addmaximum Kalkulalt 2022. evi 
addmaximum

A 2022. evre javasolt 
addmaximum

Epitmenyado: 2.018 Ft/m2 2.084,60 Ft/m2 2.084 Ft/m2
Telekadd: 366,9 Ft/m2 379,02 Ft/m2 378 Ft/m2
Maganszemely 
kommunalis 
addja:

31.187,4 Ft/adotargy 31.216,60 Ft/adotargy 32.216 Ft/adotargy

Az alabbiakban mindharom adonem (epitmenyado, telekadd, maganszemely kommunalis 
addja) vonatkozasaban keszult szamitas arra vonatkozoan, hogy az adomertekek 2022. evi 
emelesevel az adozasi adatok mikent modosulnanak, illetoleg, ha a 2022-re vonatkozd 
addmaximumokra szamitott mertekekkel none az addztatas, akkor az milyen merteku 
tobbletbevetelt jelentene.

Adonem

ASP add 
szakrendszer 
altal megadott 

kivetesi 
adatok 2021. 

evi 
addmertekkel

2022. januar 1- 
i hatallyal 

jovahagyott 
indexalt dsszeg

2022. evre 
tervezett 
tovabbi 

emeles, 3.3 % 
valorizacidval 

szamitva

varhato 
bevetel

novekedes a 
2022. januar 

1-tdl 
hatalyos 
indexalt 

osszeggel

varhato 
bevetel 

novekedes a
2022-evi 
tovabbi 

valorizacidval

Epitmenyado: 2 600 192 311 2 764 004 427 2 855 216 573 163 812 116 255 024 262
Telekadd: 53 590 651 59 432 032 61 393 289 5 841 381 7 802 638
Maganszemely 
kommunalis 
addja:

71 742 930 79 491 166 82 114375 7 748 236 10 371 445

Mindosszesen: 2 725 525 892 2 902 927 625 2 998 724 237 177 401 733 273 198 345

A rendeletmodositas javaslatot tesz az alkalmazott adomertekek emelesere, amely emelesnek 
a merteke figyelembe veszi az adozdk terhelhetoseget, a fizetesi hajlanddsagot es keszseget.

A koronavirus-vilagjarvany nemzetgazdasagot erinto hatasanak enyhitese erdekeben 
sziikseges helyi ado intezkedesrol szolo rendelkezesek okan a 2021. addevben az 
epitmenyado, a telekadd es a maganszemely kommunalis adojanak merteke valtozatlan 
maradt, a 2020-ban elfogadott modosito rendeletek hatalyba leptetese 2022. januar 01. napjara 
tolddott. Ezaltal az dnkormanyzat koltsegvetese 170 millid Ft bevetel kiesest realizalt.



Amennyiben a 2022. adoevben az indexalt (a hatalyos adomertekek korrekcidja a 2021. evben 
ervenyes addmaximumoknak megfelelden) ertekek megvaldsulnak, akkor 2022. december 31. 
napjaig 177 millio Ft adobevetel novekedessel szamolhatunk. A 2022. evre ervenyesithetd 
tovabbi 3,3%-os valorizacidval megemelt adomertekek (2022. evi kalkulalt addmaximum) 
273 millio Ft tobbletbevetelt jelenthetnek onkormanyzatunk reszere.

A) Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld- 
testiilet epitmenyaddrdl szolo 38/2014. (XI.13.) onkormanyzati rendelete (Rendelet) 
2022.01.01. napjan hatalyba lepo rendelkezeseinek modositasara

Az epitmenyado tekinteteben a korabbi evekben az add merteke savosan keriilt kialakitasra, a 
differencial's az epitmeny nagysagatdl fugg: minel nagyobb egy epitmeny teriilete, annal 
magasabb az adoterheles.
Az adobevetel szinten tartasanak jdl alkalmazhato modja a valorizacio, amikor a korabbi evek 
inflacidja szerint torvenyileg meghatarozott szorzoval valtoztatjuk az adomerteket.

a) A Rendelet 7. § (2) bekezdes a) pontja az epitmenyado eves merteke alapkutatas, 
alkalmazott kutatas, kiserleti fejlesztes celjat szolgald epiilet, epiiletresz utan az 
alabbiak szerint modosul:
- az adoalap 100 m2-t meg nem halado resze utan 530,-Ft/m2/evr61 548,- 

Ft/m2/evre, az adoalap 100 m2-t meghalado, de 1000 m2-t meg nem halado resze 
utan 1.595,-Ft/m2/evrol 1.648,-Ft/m2/evre, az adoalap 1000 m2-t meghalado 
resze utan 1.680,-Ft/m2/evrol 1.736,-Ft/m2/evre emeli a fizetendo add merteket.”

b) A Rendelet 7. § (3) bekezdese modosul az alabbiak szerint: az epitmenyado eves 
merteke a szallashely-szolgaltatasi tevekenyseg folytatasat szolgald lakas, lakresz utan 
2.018 Ft/m2 adomertekrol 2.084 Ft/m2-re valtozik.

c) A Rendelet 7. § (4) bekezdese az epitmenyado eves mertekere vonatkozoan az 
alabbiak szerint modosul:
- az adoalap 100 m2-t meg nem halado resze utan 530,-Ft/m /evrol 548,-Ft/m /evre, 
az adoalap 100 m2-t meghalado, de 500 m2-t meg nem halado resze utan 1680,- 
Ft/m2/evr61 1736,- Ft/m2/evre, az adoalap 500 m2-t meghalado resze utan 2.018 
Ft/m -rol 2.084,- Ft/m /evre emeli a fizetendo add merteket.

A 2022. evre javasolt epitmenyado mertekek 3,3%-os emelesnek felelnek meg, elfogadasuk 
eseten az onkormanyzat ezen a jogcimen -255 millid forint tobbletbevetellel szamolhat.

d) A Rendelet 9/A § 2. pontjaban megtortenik az ertelmezd rendelkezesek szovegenek 
pontositasa es kiegeszitese:

- 9/A § 2. pont: az eletvitelszerti tartozkodasra hasznalt lakoingatlan fogalmanak 
pontositasa

e) a Rendelet 8-9. §-ai 2018.01.01. napjaval hatalyon kivul helyezesre keriiltek, igy a 8- 
9.§-hoz tartozd reszletes indokolas is kivezetendd.

B) Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld- 
testiilet telekadorol szolo 39/2014. (XI.13.) onkormanyzati rendelet (Rendelet) 
2022.01.01. napjan hatalyba lepo rendelkezeseinek modositasara
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A Rendelet 6. § (1) bekezdese a telekado eves mertekere vonatkozoan az alabbiak szerint 
modosul:
(2) A telekado merteke: 366,-Ft/m2/evrdl 378,-Ft/m2/evre no.

A 2022. evre javasolt telekado mertek 3,3%-os emelesnek felel meg, elfogadasa eseten az 
onkormanyzat ezen a jogcimen ~7 millio forint tobbletbevetellel szamolhat.

C) Javaslat a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld- 
testiilet maganszemely kommunalis ado jar 61 szolo 40/2014. (XL13.) onkormanyzati 
rendelet (Rendelet) 2022.01.01. napjan hatalyba lepo rendelkezeseinek modositasara 
(eloterjesztes III. sz. melleklete)

A kommunalis ado alol a jelenlegi szabalyozasunk szerint valamennyi olyan lakas mentes 
az ado alol, amelynek VIII. keriileti lakohellyel/tartdzkodasi hellyel rendelkezd a 
tulajdonosa. A modositasi javaslat szerint, az a lakas tovabbra is mentes lenne az ado alol, 
amelyben a tulajdonos eletvitelszeruen tartozkodik az ingatlanban es azt nem adja 
reszben vagy egeszben berbe, tovabba egyeb modon nem hasznositja az ingatlant. Ezt a 
kedvezmenyszukitest mar 2020. novembereben elfogadta a kepviseld-testulet, azonban az 
535/2020. (XIL1.) Korm. rendelet ertelmeben ezt sem lehetett alkalmazni.

A kommunalis ado 2022. evi modositasa eseten szamitasba kell venni, hogy a 2020. evi 
foldhivatali nyilvantartas alapjan megkozelitoleg 6200 db olyan lakas van a keruletben, 
amelynek tulajdonosa egynel tobb ingatlannal rendelkezik, azonban a jelenleg hatalyban 
levo kommunalis ado rendelet ertelmeben rajuk is azonos szabaly vonatkozik, tehat csak 
egy lakoingatlan utan kotelezettek az ado megfizetesere.

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 58/2020. 
(XI.19.) onkormanyzati rendelete a maganszemely kommunalis adojarol szolo 40/2014 
(XI. 13.) onkormanyzati rendelet modositasarol tartalmazta a fentieknek megfeleloen a 
tobb ingatlannal rendelkezd adozok adoztatasat, azonban a Rendelet 2021. julius 1. 
napjaval hatalyon kivul helyezte ezt a szabalyozast.
Javasoljuk tehat, hogy a 2022. evi mddositas soran a kommunalis adorendelet 
szovegezese ugy modosuljon, hogy az az adozok szamara kozerthetoen es preciz modon 
hatarozza meg a mentesseggel erintett adozok kbret, valamint a mentesseg targyat az 
alabbiak szerint:

„A maganszemely tulajdonos vagy vagyoni erteku Jog jogositottja - a tovdbbiakban 
egyiitt: tulajdonos lakbingatlana 2022. janudr 1-tol mentes a maganszemely kommunalis 
adoja alol azon egy lakoingatlan tekinteteben, ahol

l .jaz addalany lakohelye az addev elso napjan az add targyat kepezd lakoingatlanban 
van

2 .) es a targyi ingatlan az adozd eletvitelszerii lakhatasat biztositja es
3 .) az ingatlant nem adja berbe (reszben vagy egeszben) vagy nines olyan hasznositdsa 

a lakdingatlannak, amibol a tulajdonosnak adokoteles jovedelme szarmazik, es azt 
egyeb modon sem hasznositja,

Eletvitelszerii tartozkodas: a termeszetes szemely akkor tartozkodik az add targyat kepezd 
lakoingatlanban eletvitelszeruen, ha:

a) tenylegesen az a lakoingatlan szolgdl szamara lakbhelyeul, ahonnan az eletet szervezi, igy 
kulonosen rendszeresen innen indul munkdba vagy oktatdsi intezmenybe, illetve ide ter



b) a lakdingatlan csalddi elete helyszineul szolgal, annak vonatkozasaban koziizemi 
szolgaltatasokat vesz igenybe, illetve az elsddleges elerhetosegi cimkent jelenik meg a 
hatdsdgokndl, kozmuszolgdltatoknal;

c) az ado tdrgydt kepezd lakdingatlan a termeszetes szemely otthona, mdshol nines olyan 
lakdingatlana, amelyet tenylegesen, rendeltetesszeruen lakhatdsra haszndl;

d) a termeszetes szemely nem ritkan vagy alkalomszeruen, nem az ott lakds vagy tartozkodds 
latszatanak keltese celjdbdl haszndlja a lakdingatlant.

A kommunalis ado fentieknek megfelelb kedvezmeny szukitesebbl a 2022. evben 
varhatban 90 M Ft tbbbletbevetel realizalhatb.

II. A beterjesztes indoka:

A 2020. ev soran hozott jarvanyugyi kormanyzati intezkedesek nem tettek lehetbve az 
adbmertek emeleset a 2021 -es adbevben, ugyanakkor jelentos bevetelkiesest okozott tbbbek 
kbzbtt pl. a gepjarmuadb-reszesedes kormanyzati elvetele, a reklamhordozbkra kivetett 
epitmenyado eltbrlese, a kozteruleti parkolas veszelyhelyzeti ingyenesse tetele, valamint az 
idegenforgalmi ado reszbeni kiesese.

A 2022. evi koltsegvetes beveteleinek novelese erdekeben sziiksegszeru, hogy az 
bnkormanyzat a valorizacib mertekeig eljen az adbbevetel-nbvelesi lehetbseggel, hogy meg 
tudja teremteni a 2022. evi koltsegvetes egyensulyat.

III. A dontes altalanos hatasai:

Tarsadalmi hatas: Az adomertekek emelesevel az adbzbk terhei nonek, az uj mertekek 
bevezetese megkozelitbleg 7.000 adbzbt erint. Az egyeb szallashely-szolgaltatasi 
tevekenyseget vegzbk szama csbkkenhet, mely a jbzsefvarosi lakosok eletet pozitivan 
befolyasolja, biztonsag- es komforterzetet noveli.

Gazdasagi, kbltsegvetesi hatas: a keriiletben az epiiletek, lakasok, telkek forgalmi ertekei 
kiemeikedden magasak, mind orszagos, mind budapesti viszonylatban, igy az adbtargyak utan 
fizetendo eves adbbsszeg az elbterjesztes szerinti adomertekek alkalmazasa eseten nem jelentos 
a vagyontargyak ertekehez kepest. A beszedett helyi ado az bnkormanyzat egyik fontos, 
meghatarozo bevetele, mely hozzajarul az onkormanyzati feladatok finanszirozasahoz, az 
bnkormanyzat gazdalkodasanak stabilitasahoz.

Jogszabalyi kbrnyezet:

A Magyarorszag helyi bnkormanyzatairdl szolb 2011. evi CLXXXIX. tbrveny (Mbtv.) 23. § 
(5) bekezdes 15. pontja szerint a keriileti bnkormanyzat feladata kulbnbsen a helyi adoval 
kapcsolatos feladatok ellatasa.

Az Mbtv. 42. § 1. pontja ertelmeben a rendeletalkotas a kepviselb-testulet at nem ruhazhato 
hataskbre. A kepviselb-testulet rendeletalkotasara vonatkozb felhatalmazast a helyi addkrbl 
szolo 1990. evi C. tbrveny 1. § (l)bekezdes es a43. § (3)bekezdesebiztositja.

A helyi adokra vonatkozo specialis tbrvenyi kereteket, az adomegallapitas joganak terjedelmet 
es korlatait a helyi adokrdl szolb 1990. evi C. tbrveny (Htv.) rendelkezesei hatarozzak meg. Az 
bnkormanyzat a Htv. keretei kbzbtt jogosult az ado bevezetesere, melynek a merteket a hatalyos 
6. § c) pontja alapjan a helyi sajatossagokhoz, az bnkormanyzat gazdalkodasi kbvetelmenyeihez 
es az adoalanyok teherviselesi kepessegehez, a tbrvenyben meghatarozott adbmaximumra 
figyelemmel allapithatja meg.
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A Magyarorszag gazdasagi stabilitasarol szolo 2011. evi CXCIV. torveny 32. §-a ertelmiben a 
helyi adofizetesi kotelezettseg novekedeset eredmenyezd adorendeletet a hatalybalepeset 
megelozo 30 nappal ki kell hirdetni. Erre tekintettel, ha az onkormanyzat addrendeleteinek 
modositasait 2022. januar 1 -jetol kivanja hatalyba leptetni, akkor azt 2021. december 1 -jeig ki 
kell hirdetnie.

A rendeletek mddositasokhoz kapcsolodd hatasvizsgalati lapot az eldterjesztes melleklete 
tartalmazza.

Kerem a T. Kepviseld-testuletet. hogy az eloterjesztest megtargyalni es a rendeletmodositasi 
javaslatot — az eldterjesztes melleklete szerinti tartalommal —jdvahagyni sziveskedjen.

Rendeletalkotasi javaslat:
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete megalkotja a..........I...... (......... )
onkormanyzati rendeletet az egyes helyi adokrdl szolo onkormanyzati rendeletek 
mddositasardl.

Melleklet: rendelettervezet

Budapest, 2021. november 2.
Piko Andras

polgarmester

Torvenyessegi ellendrzes:



Melleklet az eldterjeszteshez

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
.... /2021. (.... ) dnkormanyzati rendelete

az egyes helyi adokrol szolo dnkormanyzati rendeletek modositasarol

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete a helyi adokrol szolo 1990. evi C. torveny 1.
§ (1) bekezdeseben es 43. § (3) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, az Alaptorveny 32. cikk 
(1) bekezdes h) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el:

1. § Az epitmenyadorol szolo 38/2014. (XI. 13.) dnkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: 
epitmenyado rendelet) 9/A. § 2. pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:

„2. eletvitelszeru tartozkodas: a termeszetes szemely akkor tartozkodik az add targyat kepezd 
lakoingatlanban eletvitelszeruen, ha:

a) tenylegesen az a lakoingatlan szolgal szamara lakohelyeul, ahonnan az eletet szervezi, igy 
kiilonosen rendszeresen innen indul munkaba vagy oktatasi intezmenybe, illetve ide ter 
haza, ahol az eletvitelehez szukseges tevekenysegeket - ugymint etkezes, fozes, mosas, 
tisztalkodas - folytatja,

b) a lakoingatlan csaladi elete helyszineiil szolgal, annak vonatkozasaban koziizemi 
szolgaltatasokat vesz igenybe, illetve az elsodleges elerhetosegi cimkent jelenik meg a 
hatosagoknal, kozmiiszolgaltatoknal;

c) az add targyat kepezd lakoingatlan a termeszetes szemely otthona, mashol nines olyan 
lakoingatlana, amelyet tenylegesen, rendeltetesszeruen lakhatasra hasznal;

d) a termeszetes szemely nem ritkan vagy alkalomszeriien, nem az ott lakas vagy tartozkodas 
latszatanak keltese celjabdl hasznalja a lakoingatlant.”

2. § (1) A maganszemely kommunalis addjarol szolo 40/2014. (XI. 13.) dnkormanyzati rendelet (a 
tovabbiakban: kommunalis add rendelet) 3. § c) pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:

[Mentes a maganszemely kommunalis adoja alol]
„c) a maganszemely tulajdonos vagy vagyoni erteku jog jogositottja (a tovabbiakban egyutt: 
tulajdonos) azon egy lakoingatlana, ahol
ca) az adoalany lakohelye az adoev elso napjan az add targyat kepezd lakoingatlanban van
cb) a targyi ingatlan az adozo eletvitelszeru lakhatasat biztositja, es
cc) az ingatlant nem adj a reszben vagy egeszben berbe, vagy nines olyan hasznositasa a 

lakoingatlannak, amibbl a tulajdonosnak addkbteles jovedelme szarmazik, es azt egyeb modon 
sem hasznosftja.”

(2 ) A kommunalis add rendelet 7. §-a helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:
[7. § E rendelet alkalmazasaban:]
„1. eletvitelszeru tartozkodas: a termeszetes szemely akkor tartozkodik az add targyat kepezd 
lakoingatlanban eletvitelszeruen, ha:

a) tenylegesen az a lakoingatlan szolgal szamara lakdhelyeiil, ahonnan az eletet szervezi, igy 
kiilonosen rendszeresen innen indul munkaba vagy oktatasi intezmenybe, illetve ide ter 
haza, ahol az eletvitelehez szukseges tevekenysegeket - ugymint etkezes, fdzes, mosas, 
tisztalkodas - folytatja,

b) a lakoingatlan csaladi elete helyszineiil szolgal, annak vonatkozasaban koziizemi 
szolgaltatasokat vesz igenybe, illetve az elsodleges elerhetosegi cimkent jelenik meg a 
hatosagoknal, kozmiiszolgaltatoknal,

c) az add targyat kepezd lakoingatlan a termeszetes szemely otthona, mashol nines olyan 
lakoingatlana, amelyet tenylegesen, rendeltetesszeruen lakhatasra hasznal,

d) a termeszetes szemely nem ritkan vagy alkalomszeriien, nem az ott lakas vagy tartozkodas 
latszatanak keltese celjabdl hasznalja a lakoingatlant;



2. iizleti celra hasznositott lakas, lakresz: olyan lakas, lakresz, melyet a Htv. 52. § 26. pontjaban 
meghatarozott vallalkozo szekhelyekent, telephelyekent, fioktelepekent vagy kozponti iigyintezesi 
helyekent hasznal, vagy amelyben iizletszeru gazdasagi tevekenyseget folytat;
3. vagyoni erteku jog: a kezeldi jog, a vagyonkezeloi jog, a haszonelvezet, a hasznalat joga, a 
lakasberlet ”

3. § (1) Az epitmenyadorol szolo 38/2014. (XI. 13.) onkormanyzati rendelet modositasarol szolo 
56/2020. (XI. 19.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: Mod. epitmenyado rendelet) 3. § (1) 
bekezdesenek az epitmenyado rendelet 7. § (2) bekezdes a) pontjat modosito rendelkezese

a) az „530,-Ft/m2/ev” szovegresz helyett az „548,-Ft/m2/ev” szoveggel,
b) az „1.595,-Ft/m2/ev” szovegresz helyett az „1.648,-Ft/m2/ev” szoveggel,
c) az „1.680,-Ft/m2/ev” szovegresz helyett az „1.736,-Ft/m2/ev” szoveggel 

lep hatalyba.
(2) A Mod. epitmenyado rendelet 3. § (2) bekezdesenek az epitmenyado rendelet 7. § (3) es (4) 
bekezdeset modosito rendelkezese

a) a „2.018,-Ft/m2/ev” szovegresz helyett a,,2.084,-Ft/m2/ev” szoveggel,
b) az „530,~ Ft/nf/ev' szovegresz helyett az ,,548,-Ft/m2/ev” szoveggel,
c) az „1.680,- Ft/m2/ev” szovegresz helyett az 736,-Ft/m2/ev'' szoveggel,
d) a „2.018,- Ft/m2/ev” szovegresz helyett a ,.2.084-Ft/m2/ev' szoveggel 

lep hatalyba.
(3) A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 39/2014. 
(XI. 13.) onkormanyzati rendelet modositasarol szolo 57/2020. (XI. 19.) onkormanyzati rendelet 2. §- 
anak a telekadorol szolo 39/2014. (XI. 13.) onkormanyzati rendelet 6. § (2) bekezdeset modosito 
rendelkezese a „366,-F//w2/ev” szovegresz helyett a ,,378,-Ft/n^/ev’’’ szoveggel lep hatalyba.

(4) A maganszemely kommunalis adojarol szolo 40/2014. (XI. 13.) onkormanyzati rendelet 
modositasarol szolo 58/2020. (XI. 19.) onkormanyzati rendelet 2. §-aban a kommunalis ado rendelet 4. 
§~at modosito rendelkezese a ,,31.187 Ff szovegresz helyett a ,,32.216,-Ft” szoveggel lep hatalyba.

4. § Ez a rendelet 2022. januar 1-jen lep hatalyba.

Budapest, 2021. november.....

dr. Sajtos Csilla 
jegyzd

Piko Andras
polgarmester



INDOKOLAS
az egyes helyi adokrol szolo onkormanyzati rendeletek modositasaroi szolo 

. ...... /2021. (..... sz.) onkormanyzati rendelethez

az 1. §-hoz

Az epitmenyadorol szolo 38/2014. (XI. 13.) onkormanyzati rendelet 9/A § 2. pontjanak „az 
eletvitelszeru lakhatasra hasznalt lakas" fogalmanak pontositasat tartalmazza.

Az onkormanyzat a Htv. keretei kozott jogosult az ado bevezetesere, melynek a merteket a 
Htv. hatalyos 6. § c) pontja alapjan a helyi sajatossagokhoz, az onkormanyzat gazdalkodasi 
kovetelmenyeihez, es az adoalanyok teherviselesi kepessegeihez igazodoan, a torvenyben 
meghatarozott adomaximumra figyelemmel allapithatja meg.

a 2. §-hoz

A maganszemely kommunalis adojarol szolo 40/2014. (XI. 13.) onkormanyzati rendelet 3. § 
c) pont szovegezesenek pontositasa sziikseges, hogy az adomentesseget csak 1 db adotargy 
eseten lehessen igenybe venni, amelyben a maganszemely lakohellyel rendelkezik, es az 
adotargy egyuttal eletvitelszeru lakhatasra hasznalt olyan lakas, lakresz, amelyet nem adnak 
reszben vagy egeszben berbe, vagy egyeb modon torteno hasznositasabol adokoteles 
jovedelem nem keletkezik.

A maganszemely kommunalis adojarol szolo 40/2014. (XI. 13.) onkormanyzati rendelet 7. §- 
aban pontositasra keriil az eletvitelszeru tartozkodas fogalma.

a 3. §-hoz

3- § (l)-(2)
Az epitmenyadorol szolo 38/2014. (XI. 13.) onkormanyzati rendeletben a 2022. evtol a 
megallapitott adomertekek az alabbiak szerint modosulnak:

alapkutatas, alkalmazott kutatas, kiserleti fejlesztes celjat szolgalo epulet, 
epittetresz utan: az addalap 100 m2-t meg nem haladd resze utan 530,-Ft/m2/evrdl 
548,-Ft/m2/evre, az addalap 100 m2-t meghaladd, de 1000 m2-t meg nem haladd 
resze utan 1.595,-Ft/m2/evr6l 1.648,-Ft/m2/evre, az addalap 1000 m2-t 
meghaladd resze utan 1.680,-Ft/m2/evrdl 1.736,-Ft/m2/evre,

- szalldshely-szolgaltatasi tevekenyseg folytatasdt szolgalo iididd, lakas, lakresz 
utan 2.018,-Ft/m2/evrol 2.084,-Ft/m2/evre,
(4) bekezdesben megallapitott az addalap 100 m2-t meg nem haladd resze utan 
500 Ft/m2/evrdl 530 Ft/m2/evrol 548 Ft/m2/evre, az addalap 100 m2-t meghaladd, 
de 500 m2-t meg nem haladd resze utan 1.680 Ft/m2/evrol 1.736 Ft/m2/evre, az 
addalap 500 m2-t meghaladd resze utan 2.018 Ft/m2~rol 2.084 Ft/m2/evre 
modosul.

A fenti mertekek 3,3%-os emelesnek felel meg.

3- § (3)

A telekado merteket a hatalyos helyi ado tv. 6. § c) pontja alapjan a helyi sajatossagokhoz, az 
onkormanyzat gazdalkodasi kovetelmenyeihez es az adoalanyok tehermentessegi 
kepessegeihez, a torvenyben meghatarozott adomaximumra figyelemmel allapithatja meg.



Ezen adonemnel a 2022. evtol megallapitott 366,-Ft/m2/ev adomertekrol 378 Ft/m2/evre 
emelkedne, ami 3,3%-os emelesnek felel meg.

3. § (4)
A kommunalis ado merteket hatarozza meg. A maganszemelyek kommunalis adojara javasolt 
adomertek 31.187,-Ft/ev/adotargy adomertekrol 32.216 Ft/ev/adotargy addmertekre 
emelkedne, ami 3,3%-os emelest jelent.

a 4. §-hoz

Hatalyba leptetd rendelkezest tartalmaz. Magyarorszag gazdasagi stabilitasarol szolo 2011. 
evi CXCIV. torveny 32. §-a ertelmeben a helyi adofizetesi kotelezettseg novekedeset 
eredmenyezo adorendeletet a hatalybalepeset megelozo 30 nappal ki kell hirdetni. Erre 
tekintettel, ha az onkormanyzat adorendeleteinek modositasait 2022. januar l-jetol kivanja 
hatalyba leptetni, akkor azt 2021. december 1 -jeig ki kell hirdetnie.



Elozetes hatasvizsgalat 
az egyes helyi adokrol szolo onkormanyzati rendeletek modositasarol szolo 

....../2021. (......sz.) onkormanyzati rendelethez

A jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. torveny 17. §-a alapjan Budapest Fovaros VIII. 
keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek az epitmenyaddrol szolo rendelet 
megalkotasahoz kapcsoloddan elvegzett elozetes hatasvizsgalat eredmenyerol az alabbi 
tajekoztatast adorn:

1. Tarsadalmi hatas:
A rendeletmodositas befolyasolhatja a maganszallashely-szolgaltatasi tevekenyseget 
vegzok szamat, helyi szinten a kereskedelmi szallashelyek vendegforgalmanak 
novekedeset.

2. Gazdasagi hatas:
A rendeletmodositas visszaallitja az onkormanyzat korabbi evekben meghatarozott 
addbevetelenek realerteket.

Tovabba a 2020-2021. ev soran a jarvanyhelyzetbol adodo gazdasagi valsag es a 
meghozott kormanyzati intezkedesek alapjan csokkeno adobevetelek az onkormanyzatok 
szamara penziigyi szempontbol nehez helyzetet teremtett. Annak erdekeben, hogy 
onkormanyzatunk a stabilitasi torvenyben meghatarozott felelds gazdalkodasi 
kovetelmenyeket betartsa, a megvaltozott penziigyi helyzethez kellett igazitania az 
adopolitikajat. Ezek alapjan az onkormanyzat a fejlesztesi celok megvaldsitasahoz 
sziikseges koltsegvetesi beveteli forrasok novelese mellett tovabbra is differencialt 
adoztatassal kivanja biztositani a stabil adobeveteleit.

Az onkormanyzat adopolitikaja kialakitasa soran, gazdasagpolitikai, szocialpolitikai, 
helyi koltsegvetesi egyensulyt szolgalo, valamint egyeb szempontokat ervenyesitett. Az 
ado mertekenek meghatarozasakor a Kepviseld-testulet a Htv. 6. § c), illetve a 7. § g) 
pontjaiban foglaltakban jart el, azaz az addalap fajtajat, az ado merteket, a rendeleti 
addmentessegeket es adokedvezmenyeket ugy allapitotta meg, hogy azok osszessegeben 
egyarant megfeleljenek a helyi sajatossagoknak, az onkormanyzat gazdalkodasi 
kovetelmenyeinek es az adoalanyok szeles koret erintden az adoalanyok teherviseld 
kepessegenek. A fentiekre tekintettel a helyi sajatossagok figyelembevetelevel 
adomaximum kerult megallapitasra.

A Kuria a 19/2014. szamu kbzigazgatasi elvi hatarozatban egyertelmuen allast foglal 
abban a kerdesben, hogy a Htv. szerinti adomaximum megallapitasa nem vezet 
onmagaban torvenyellenessegre, amennyiben az adomertek kialakitasaban a torveny 
szerinti harom kriterium (a helyi sajatossagok, az onkormanyzatok gazdalkodasi 
kovetelmenyei es az adoalanyok teherviseld kepessege) mindegyike tetten erheto. Fentiek 
alapjan a rendelet mindharom kriteriumnak megfelel.

A rendelettervezetben meghatarozott addmertekek kivetese az adoalanyok altalanos 
teherviseld kepessegevel osszhangban van. A vagyoni tipusu adok eseteben a teherviseld 
kepesseg a vagyontargy ertekeben nyilvanul meg.



Jozsefvaros foldrajzi elhelyezkedesere tekintettel az epuletek, telkek, lakasok forgalmi 
ertekei kiemelkedden magasak, mind orszagos, mind budapesti viszonylatban, igy az 
adotargyak utan fizetendo add eves osszege a rendelettervezetek szerinti addmertekek 
alkalmazasa eseten is elenyeszd a vagyontargyak ertekehez kepest.

A rendeletben foglaltak vegrehajtasa bevetel novekedest eredmenyez.

3. Koltsegvetesi hatas
Az epitmenyado mertekenek modositasa a rendelkezesre allo adatokkal szamitva —255 
millio forint addbevetel-ndvekedest eredmenyezhet.

Az epitmenyado mertekenek valtozasa az alabbiak szerint mddositja a beszedheto addt:
ASP add szakrendszer 
altal megadott kivetesi 

adatok 2021. evi 
addmertekkel

indexalt 
dsszeg

3.3 % 
valorizacid

varhato 
novekedes 
indexalt 
osszeggel

varhato 
novekedes 

valorizacidval

2 600 192 311 2 764 004 427 2 855 216 573 163 812 116 255 024 262

A telekado mertekenek modositasa a rendelkezesre allo adatokkal szamitva ~7 millio 
forint addbevetel-ndvekedest eredmenyezhet.

ASP add szakrendszer 
altal megadott kivetesi 

adatok 2021. evi 
addmertekkel

indexalt 
dsszeg

3.3 % 
valorizacid

varhato 
novekedes 
indexalt 
osszeggel

varhato 
novekedes 

valorizacidval

53 590 651 59 432 032 61 393 289 5 841 381 7 802 638

A kommunalis adomertek modositasa a rendelkezesre allo adatokkal szamitva ~10 millid 
forint addbevetel novekedest eredmenyezhet. Ugyanakkor a 2022. evi mddositas soran 
amennyiben bevezetesre keriil, hogy csak egy lakoingatlan utan kaphasson mentesseget 
az, aki kizarolag eletvitelszeru lakhatasra hasznalja az ingatlant, akkor a kb. 6200 adotargy 
eseteben megkozelitoleg 180.000.000 Ft kommunalis add tobbletet jelenthet. A 
kommunalis add kedvezmeny-szukitesbol a 2022. evben varhatoan 90 M Ft, a 2023. 
evben szinten 90 M Ft, bevetel realizalodhatna.

4. Kornyezetvedelmi hatas:
A rendelet eldirasainak kornyezetvedelmi hatasa nines.

5. Egeszsegiigyi hatas:
A rendelet eldirasainak egeszsegiigyi hatasa nines.

6. Adminisztrativ terheket noveld hatas:

Az uj adomertek bevezeteserol hatarozat formajaban sziikseges ertesiteni az adozokat, 
mely megkozelitoleg 3.000 db hatarozatot jelent.
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Az Adougyi Iroda jelenlegi letszamaval (8 ugyintezd, es 1 ugykezeld, melybol 1-1 
ugyintezd vegzi az epitmenyadd-telekado es kommunalis ado feladatokat) a 
hatarozatok iddben torteno elkeszitese, kezbesitese rendkivuli tobbletfeladatot igenyel 
es a szervezett munkavegzes ellenere is az adobevetelek realizalasaban jelentos 
kesedelem fordulhat eld.

A megnovekedett postakoltseg es eloallitasi koltseg varhatd osszege: 1,3 millio forint.

A rendeletek vegrehajtasa nagymertekben noveli az adminisztrativ terheket.
Telekado alanyai jellemzoen 95%-ban gazdasagi tarsasagok.
Hatarozat formajaban 2022. januar hdnapban 83 adozot kell ertesiteni az uj adomertek 
bevezeteserol.

7. A jogszabaly megalkotasanak sziiksegessege:
A Magyarorszag gazdasagi stabilitasarol szolo 2011. evi CXCIV. torveny 32. §-a 
ertelmeben a helyi addfizetesi kotelezettseg novekedeset eredmenyezo adorendeletet a 
hatalybalepeset megelozo 30 nappal ki kell hirdetni. Eire tekintettel, ha az onkormanyzat 
az epitmenyaddrol szolo rendeletenek modositasat 2022. januar 1-jetol kivanja hatalyba 
leptetni, akkor azt 2021. december 1-jeig ki kell hirdetnie.

8. A rendelet vegrehajtasahoz szemelyi, targyi feltetelek bovitese nem sziikseges.



38/2014. (.\I,I3.) 56/2020. (XI.19.) .... 72021. (........)
onkormioyzati rendelet az 

epitmcn\ad6rul

7. § (2) bckczdes a)

a) Az epitmenyado eves 
merteke alapkutatas,
alkalmazott kutatas, kiserleti 
fejlesztes celjat szolgalo epiilet, 
epuletresz utan:
az adoalap 100 m2-t meg nem 
halado resze utan 500,- 
Ft/m2/ev, az adoalap 100 m2-t 
meghalado, de 1000 m2-t meg 
nem halado resze utan 1500,- 
Ft/m2/ev, az adoalap 1000 m2- 
t meghalado resze utan 1580,- 
Ft/m2/ev.
(3) Az epitmenyado eves 
merteke az egyeb szallashely- 
szolgaltatasi tevekenyseg 
folytatasat szolgalo lakas, 
lakresz utan: 1.898,-Ft/m2/ev.
(4) Az epitmenyado eves 
merteke - a (2)-(3) 
bekezdesben foglaltak
kivetelevel - az adoalap 100 
m2-t meg nem halado resze 
utan 500,- Ft/m2/ev, az adoalap 
100 m2-t meghalado, de 
500m2-t meg nem halado resze 
utan 1.580,- Ft/m2/ev, az 
adoalap 500 m2-t meghalado 
resze utan 1.898,- Ft/m2/ev.

9/A. § 2. pont
2. eletvitelszeru tartozkodas: a 
termeszetes szemely akkor 
tartozkodik eletvitelszeruen az 
epuletben, ha az a lakoingatlan 
szolgal szamara tenylegesen, 
eletvitelszeruen lakohelyeul, 
ahonnan az eletet szervezi (pl. 
rendszeresen innen indul 
munkaba vagy oktatasi 
intezmenybe, illetve ide ter 
haza), ahol az eletvitelehez 
szukseges tevekenysegeket - 
ugymint etkezes, fozes, mosas, 
tisztalkodas stb.
legjellemzdbben folytatja, 
amely csaladi elete helyszineul 
szolgal, amely vonatkozasaban

(inkonnanwati rendelet

/. § (2) bckczdes a)

a) Az epitmenyado eves 
merteke alapkutatas, 
alkalmazott kutatas, kiserleti 
fejlesztes celjat szolgalo epiilet, 
epuletresz utan: az adoalap 100 
m2-t meg nem halado resze 
utan 530,-Ft/m2/ev, az adoalap 
100 m2-t meghalado, de 1000 
m2-t meg nem halado resze 
utan 1.595,-Ft/m2/ev, az 
adoalap 1000 m2-t meghalado 
resze utan 1.680,-Ft/m2/ev.”

(3) Az epitmenyado eves 
merteke a szallashely- 
szolgaltatasi tevekenyseg 
folytatasat szolgalo iidiilo, 
lakas, lakresz utan 2.018,- 
Ft/m2/ev.
(4) Az epitmenyado eves 
merteke - a (2)-(3) 
bekezdesben foglaltak
kivetelevel - az adoalap 100 
m2-t meg nem halado resze 
utan 530,-Ft/m2/ev, az adoalap 
100 m2-t meghalado, de 500 
m2-t meg nem halado resze 
utan 1.680,~Ft/m2/ev, az 
adoalap 500m2-tmeghalad6 
resze utan 2.018,-Ft/m2/ev.
9/A. § 2, pont
2. eletvitelszeru tartozkodas: a 
termeszetes szemely akkor 
tartozkodik eletvitelszeruen az 
epuletben, ha az a lakoingatlan 
szolgal szamara tenylegesen, 
eletvitelszeruen lakohelyeul, 
ahonnan az eletet szervezi (pl, 
rendszeresen innen indul 
munkaba vagy oktatasi 
intezmenybe, illetve ide ter 
haza), ahol az eletvitelehez 
szukseges tevekenysegeket — 
ugymint etkezes, fozes, mosas, 
tisztalkodas stb. — 
legjellemzdbben folytatja, 
amely csaladi elete helyszineul 
szolgal, amely vonatkozasaban

onkormanjzati rendckf

7. § (2) bckczdes a)

a) Az epitmenyado eves 
merteke alapkutatas,
alkalmazott kutatas, kiserleti 
fejlesztes celjat szolgalo epiilet, 
epuletresz utan: az adoalap 100 
m2-t meg nem halado resze 
utan 548,-Ft/m2/ev, az adoalap 
100 m2-t meghalado, de 1000 
m2-t meg nem halado resze 
utan 1.648,-Ft/m2/ev, az 
adoalap 1000 m2-t meghalado 
resze utan 1.736,-Ft/m2/ev.”

(3) Az epitmenyado eves 
merteke a szallashely- 
szolgaltatasi tevekenyseg 
folytatasat szolgalo iidiilo, 
lakas, lakresz utdn 2.084,- 
Ft/m2/ev.
(4) Az epitmenyado eves 
merteke - a (2)-(3) 
bekezdesben foglaltak
kivetelevel - az adoalap 100 
m2-t meg nem halado resze 
utan 548,-Ft/m2/ev, az adoalap 
100 m2-t meghalado, de 500 
m2-t meg nem halado resze 
utan 1.736,-Ft/m2/ev, az 
adoalap 500 m2-t meghalado 
resze utan 2.084-Ft/m2/ev.
9/A. § 2. pont

2. eletvitelszeru
tartozkodas: a termeszetes 
szemely akkor tartozkodik 
az ado targyat kepezo 
lakoingatlanban 
eletvitelszeruen, ha:
a) tenylegesen az a 

lakoingatlan szolgal 
szamara lakohelyeul, 
ahonnan az eletet 
szervezi, igy kiilonosen 
rendszeresen innen 
indul munkaba vagy 
oktatasi intezmenybe, 
illetve ide ter haza, 
ahol az eletvitelehez 
szukseges f



koziizemi szolgaltatasokat vesz 
igenybe, illetve amely 
elsodleges elerhetosegi
cimekent jelenik meg a 
hatosagoknal, 
kozmuszolgaltatoknal. Az
eletvitelszeru tartozkodas azt 
jelenti, hogy ez a lakas a 
termeszetes szemely otthona, 
mashol nines olyan lakasa, 
amelyet tenyiegesen,
rendeltetesszeruen hasznal. 
Nem tekinthetd eletvitelszeru 
ott-tartozkodasnak, ha a 
termeszetes szemely esupan 
ritkan, alkalomszeriien, az ott 
lakas/tartozkodas latszatanak 
keltese celjabol hasznalja az 
ingatlant.

39/2014. (XI.13.) 
bnkormanx/ati rendekt a 

k'lrkadbrol

6. § (2) A telekado merteke: 
330,-Ft/m2/ev.

koziizemi szolgaltatasokat vesz 
igenybe, illetve amely 
elsodleges elerhetosegi 
cimekent jelenik meg a 
hatosagoknal, 
kozmuszolgaltatoknal. Az 
eletvitelszeru tartozkodas azt 
jelenti, hogy ez a lakas a 
termeszetes szemely otthona, 
mashol nines olyan lakasa, 
amelyet tenyiegesen, 
rendeltetesszeruen hasznal. 
Nem tekinthetd eletvitelszeru 
ott-tartozkodasnak, ha a 
termeszetes szemely esupan 
ritkan, alkalomszeriien, az ott 
lakas/tartozkodas latszatanak 
keltese celjabol hasznalja az 
ingatlant."

57/2020. (XI.19.) 
onkormanyzati rendekt

6. § (2) A telekado merteke: 
366,-Ft/m2/dv.

tevekenysegeket 
ugymint etkezes, fdzes, 
mosas, tisztalkodas - 
folytatja,

b) a lakdingatlan csaUdi 
elete helyszineiil
szolgal, aimak
vonatkozasaban 
koziizemi 
szolgaltatasokat vesz 
igenybe, illetve az 
elsodleges elerhetosegi 
cimkent jelenik meg a 
hatosagoknal, 
kozmuszolgaltatoknal;

c) az add targyat kepezd 
lakdingatlan a
termeszetes szemely 
otthona, mashol nines 
olyan lakoingatlana, 
amelyet tenyiegesen, 
rendeltetesszeruen 
lakhatasra hasznal;

d) a termeszetes szemely 
nem ritkan vagy 
alkalomszeruen, nem 
az ott lakas vagy 
tartozkodas latszatanak 
keltese celjabol
hasznalja a
lakoingatlant.

—'2021. (........)
onkorniany/ati rendekt

6. § (2) A telekado merteke: 
378-Ft/m2/ev.

40/2014. (XI.13.) 
dnkormanyzati rcndclctc 

niagaiiszcnicly koinniunalis 
adojnrol

58/2020. (XI.19.) .... /2021. (.) 
onkormanyzati rendeict

3. § Mentes a maganszemely 
kommunalis adoja aldl
az a maganszemely
tulajdonaban allo lakas, 
amelynek tulajdonosa (tobb 
tulajdonos eseteben legalabb az 
egyik tulajdonos) ingatlan- 
nyilvantartasba bejegyzett
vagyoni ertekii jog jogosftottja 
az ev elso napjan az

3. § c) pontja helyebe a 
kovetkezo rendelkezes lep: 
„c) az a maganszemely 
adozonkent, valasztasa alapjan 
az a reszben vagy egeszben 
tulajdonaban allo egy lakas, 
amelynek tulajdonosa (tobb 
tulajdonos eseteben legalabb az 
egyik tulajdonos) vagy az 
ingatlan-nyilvantartasba

3. § Mentes a maganszemely 
kommunalis adoja aldl
c) A maganszemely tulajdonos 
vagy vagyoni erteku jog 
jogositottja - a tovabbiakban 
egyutt: tulajdonos
lakoingatlana 2022. januar 1- 
tol mentes a maganszemely 
kommunalis adoja aldl azon 
egy lakdingatlan tekinteteben,



Onkormanyzat illetekessegi
teriileten allando lakoskent 
bejelentett lakohellyel
rendelkezik, ha a lakast nem 
adjak reszben vagy egeszben 
berbe.

bejegyzett vagyoni ertekii jog 
jogositottja az adoev elso 
napjan az Onkormanyzat 
illetekessegi teriileten 
bejelentett lakohellyel 
rendelkezik, es az adotargy 
egyuttal eletvitelszeru 
lakhatasra hasznalt olyan lakas, 
lakresz, amelyet nem adnak 
reszben vagy egeszben berbe, 
vagy amelynek egyeb modon 
torteno hasznositasaval 
osszefiiggesben a 
tulajdonosoknak vagy a 
vagyoni ertekujog 
jogositottjanak nem keletkezik 
adokoteles jovedelme - vagy 
uzletszeruen nem hasznositjak.

ahol
1 .) az adoalany lakohelye 
az adoev elso napjan az ado 
targyat kepezd lakdingatlanban 
van
2 .) es a targyi ingatlan az 
adozo eletvitelszeru lakhatasat 
biztositja es
3 .) az ingatlant nem adj a 
berbe (reszben vagy egeszben) 
vagy nines olyan hasznositasa a 
lakoingatlannak, amibol a 
tulajdonosnak adokoteles
jovedelme szarmazik, es azt 
egyeb modon sem hasznositja.

4. § Az ado merteke
adotargyankent, illetoleg
lakasberleti jogonkent 28.140 
Ft.

,.4. § Az ado merteke 
adotargyankent, illetoleg 
lakasberleti jogonkent 31.187,- 
Ft.

4. § Az add merteke
adotargyankent, illetoleg
lakasberleti jogonkent 32.216 
Ft.

7- §

2. eletvitelszeru tartozkodas: a 
termeszetes szemely akkor 
tartozkodik eletvitelszeruen az 
epiiletben, ha az a lakoingatlan 
szolgal szamara tenylegesen, 
eletvitelszeruen lakohelyeiil, 
ahonnan az eletet szervezi (pl. 
rendszeresen innen indul 
munkaba vagy oktatasi 
intezmenybe, illetve ide ter 
haza), ahol az eletvitelehez 
sziikseges tevekenysegeket - 
ugymint etkezes, fozes, mosas, 
tisztalkodas stb.
legjellemzdbben folytatja,
amely csaladi elete helyszineul 
szolgal, amely vonatkozasaban 
koziizemi szolgaltatasokat vesz 
igenybe, illetve amely 
elsodleges elerhetosegi
cimekent jelenik meg a 
hatosagoknal, 
kozmuszolgaltatoknal. Az
eletvitelszeru tartozkodas azt 
jelenti, hogy ez a lakas a 
termeszetes szemely otthona, 
mashol nines olyan lakasa, 
amelyet tenylegesen,
rendeltetesszeruen hasznal.
Nem tekintheto eletvitelszeru 
ott-tartozkodasnak, ha a

7-§
1. uzleti celra hasznositott 
lakas, lakresz: olyan lakas, 
lakresz, melyet a Htv. 52. § 26. 
pontjaban meghatarozott 
vallalkozo szekhelyekent, 
telephelyekent, fioktelepekent 
vagy kozponti iigyintezesi 
helyekent hasznal, vagy 
amelyben iizletszeru gazdasagi 
tevekenyseget folytat

2. eletvitelszeru tartozkodas: a 
termeszetes szemely akkor 
tartozkodik eletvitelszeruen az 
epiiletben, ha az a lakoingatlan 
szolgal szamara tenylegesen, 
eletvitelszeruen lakohelyeiil, 
ahonnan az eletet szervezi (pl. 
rendszeresen innen indul 
munkaba vagy oktatasi 
intezmenybe, illetve ide ter 
haza), ahol az eletvitelehez 
sziikseges tevekenysegeket - 
ugymint etkezes, fozes, mosas, 
tisztalkodas stb. - 
legjellemzdbben folytatja, 
amely csaladi elete helyszineul 
szolgal, amely vonatkozasaban 
koziizemi szolgaltatasokat vesz 
igenybe, illetve amely 
elsodleges elerhetosegi

7-§

1. eletvitelszeru
tartozkodas: a termeszetes 
szemely akkor tartozkodik 
az ado targyat kepezd 
lakdingatlanban 
eletvitelszeruen, ha:
a) tenylegesen az a 

lakoingatlan szolgal 
szamara lakohelyeiil, 
ahonnan az eletet 
szervezi, igy kiilonosen 
rendszeresen innen 
indul munkaba vagy 
oktatasi intezmenybe, 
illetve ide ter haza, 
ahol az eletvitelehez 
sziikseges 
tevekenysegeket -
ugymint etkezes, fozes, 
mosas, tisztalkodas - 
folytatja,

b) a lakoingatlan csaladi 
elete helyszineul
szolgal, annak
vonatkozasaban 
koziizemi 
szolgaltatasokat vesz 
igenybe, illetve az 
elsodleges elerhetosegi 
cimkent jelenik meg a 
hatosagoknal,
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termeszetes szemely csupan 
ritkan, alkalomszeruen, az ott 
lakas/tartozkodas latszatanak 
keltese celjabol hasznalja az 
ingatlant.

cimekent jelenik meg a 
hatosagoknal, 
kozmuszolgaltatoknal. Az 
eletvitelszeru tartozkodas azt 
jelenti, hogy ez a lakas a 
termeszetes szemely otthona, 
mashol nines olyan lakasa, 
amelyet tenylegesen, 
rendeltetesszeruen hasznal. 
Nem tekintheto eletvitelszeru 
ott-tartozkodasnak, ha a 
termeszetes szemely csupan 
ritkan, alkalomszeruen, az ott 
lakas/tartozkodas latszatanak 
keltese celjabol hasznalja az 
ingatlant.

3. vagyoni erteku jog: a kezeloi 
jog, a vagyonkezeloi jog, a 
haszonelvezet, a hasznalat joga, 
a lakasberlet.
tevekenyseget folytat.

kozmuszolgaltatoknal; 
c) az ado targyat kepezo

lakoingatlan a
termeszetes szemely 
otthona, mashol nines 
olyan lakoingatlana, 
amelyet tenylegesen, 
rendeltetesszeruen 
lakhatasra hasznal;

d) a termeszetes szemely 
nem ritkan vagy 
alkalomszeruen, nem 
az ott lakas vagy 
tartozkodas latszatanak 
keltese celjabol
hasznalja a
lakoingatlant.

2. uzleti celra hasznositott 
lakas, lakresz: olyan lakas, 
lakresz, melyet a Htv. 52. § 26. 
pontjaban meghatarozott 
vallalkozo szekhelyekent, 
telephelyekent, fioktelepekent 
vagy kozponti iigyintezesi 
helyekent hasznal, vagy 
amelyben iizletszeru gazdasagi 
tevekenyseget folytat.

3. vagyoni erteku jog: a kezeloi 
jog, a vagyonkezeldi jog, a 
haszonelvezet, a hasznalat joga, 
a lakasberlet.




