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BUDAPEST FOVAROS XVI. KERt]LETI ONKORMANYZAT
POLGARMESTERE

Kisziilt a 2017. szeptember 20. napjdn tortand' kdpvisel6-testiileti iil'sre
Kd s z it e t t e : Sz i ta A ndr ds nd add ii gto szt dllu ez e t 6

T:irgy: .lavaslat a Budapest Fdv6ros XVl. keriileti
Onkorrn/rnyzat Kdpviselo-testiiletdnek az
6pitnrdnyad6r6l sz6l6 l8/2010. (Vl. 24.)
dnkorrr:lnvzati rendeletdnek m6dositiisara

'I isztelt Kripviscki-tcstii let!

Kifog6st ernelt az Or 2. $ (l) bekezdisdben szab6lyozott v6llalkoz6 tevdkenysdg fblytatrisdra
haszniilt Iakrdsz 6pitmdnyad6 fizet6si kiitelezetts69 alirli mentesitdssel kapcsolatos rendelkezdssel
szemben.

A Kormiinyhivatal szerint a helyi ad6k6l sz6lo 1990. dvi C. Idrvdny (tovibbiakban: Hatv.) 7.{ e)
pontjiiban foglaltak szerint a kdpviselo-testtilet ad6meg6llapitdsi jogit korldtozza az. hogy..a
vdllalkoz6 (52.1 26. pont) iizleti cilt szolgdllt dpiilete. Ipiiletrds:e utdni ipinninyad|. talke utdni
tclekadi t"'a helyi ipariizd.si ad6 megillapittiso sordn ha e t1rvdny eltdr6en nem rendelkezik
a 6.rs d) pontia nem olkalmazhat6. "

Az Or. iddzctt szakasza kifejezetten biztositla az ad6mentessdgct a vdllalkoz6i" vagyis az tizleti
ci'lt szolgilo epitmenl risz urdn 20 mr-ig. amelllcl l Kornrin; hiratrl szerint az Or. a toninl
szabalyaival krizvetleniil ellentdtes szabiilyozdst val6sit rreg. arni s6rti a Hatv-ben tbglalt
rende lkezcseket.

Iillbgadva a KormAn),hivatal drveldsdt javasolom a tisztclt Kcpvisel6-testiiletnek, hogy m6dositsa
az ripitrninyad6r6l sz6l6 I 8/20 I 0. (Vl. 24.) iinkorrnluryzati rendeletit.

Kor.rzult6lva a XVL keriileti Kereskedelmi ds Iparkamara vezetoivel, akik annak idejdn
kerv6nl'eztdk ez,t a szabil,vozitst, javaslom. hogy ne csak a mag6nszem6ly tulajdon6ban levo
v6llalkoz6i tevdkenysigkdnt haszn6lt 20 mr-es dpiiletriszrc ter_iedjen ki az ad6menetessdg. hanem
minden 20 mt-l el nem 6ro magiinszemilv. vagl v6llalkozds tula.idoniiban levo ingatlan leglen

A Budapest Fov6ros Korm6nyhivatala beadvr{nl alapj6n a Magy'arorszig helyi
cinkormiinyzatair6l sz6l6 2011. dvi CI.XXXIX tdrvdny (a toviibbiakban: N4dtv) 132.9 (3)
bekezddse szerinti t<irvdnyessdgi feltigyeleti .jogk6r6ben vizsgdlata a Budapest Fovriros XVI.
keri.ifeti 6nkorm6nyzat K6pviselo+estiiletdnek az ipitrndnyad616l sz616 l8l2Ol0. (VI. 24.)
cinkormiinyzati rendeletdnek (a tovdbbiakban: Or) hatdlyos rendelkezdseit, melynek keretdben
meg6llapitast tett. (1. sz. melldklet)



.,ad6mentes", illetve 0 tbrintos ad6val terhelt. Vagyis rijabb adr5csiikkcnt6sre teszek
javaslatot.

Megvizsg6ltuk. hogy ennck a vdltoztat6snak milyen hat6sa lesz az ad6bevdtelekre.

Javasolom a tisaelt Kepviselotesttiletnek. hogy az epitmdnl,ad6r6l sz6lii I8/2010. (VL 24.)
rinkorm6nyzati rendelet l.\ ( l) bekezddsdnek a) pontjat is m6dositsa. ds eg6szitse ki egy tjabb
ad6siivval. majd az rijabb ad6sriv beiktatrisrival egyide.jiileg a jelenlegi 0-50 m2 terjedo srivot a
kor etkezok szerint bontsa meg:

aa) 0 - 20 mr hasznos alapteriiletri epitmdny eset6n 0 Ft/dv.

ab) 2l - 50 mr hasznos alaptertiletr.i dpitmdny esetdn 600 Ft/ev,

Az ad6trirgyak alapteriiletiiket figyelembe kifejezetten erre az ad6sdvra vonatkoztatva az alibbiak
szerint oszlanak meg:

l 879 7{0

A lenti t6bl6zat.j6l szcmldlteti. hogy a rcndcletm6dositiis ok6n ajelenlegi aa) ad6siiv bovitds6nek
( rnegoszt6s6nak) hatiisdra a.jclenleg az aa) ad6savba tartoz6 607 db iisszcs ad6trirgy kc,ziil 208 db
kertilne az tjonnan bcvezetendo adosdvba. es 399 db ad6t6rgy eset6ben pcdig nem tdrt6nne
viltozdLs, hiszen ezek az ad6t6rgyak maradnak az credcti besorol6s szerinti ad6sdvjukban.

Az tj ad6sriv bevezetdsdvel a bevdtelkiesds az 6ves 6pitmdnyad6b5l szdrrnaz6 bev6telt alapul
vdve olyan nagysiigrend[i. ami szerintem felvillalhat6.
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Javasolom, hogy az Or.2.$ (l) bekezdds a) pontjiinak szcivege kertilirirr t6rl6sre, ds helyetle az
al6bbi sztivegezds keriilj6n bedpitdsre:

a) a magiinszemdly tulajdon6ban ldvo lakiis kizrir6lag azon helyisdgei utan, melyek a
lakhatAs feltdteleit biztositj6k.

A fentebb megfogalmazott rendeleti normasz6veg megfelel azon, a Korm6nyhivatal riltal
temasztoft kritdriumnak, ami nem biaosit ad6rnentessdget a vrillaikoz6i, vagyis tizleti cdlt
szolgdl6 dpitmdnyrdsz ut6n 20 m2-ig.

A Magyarorszig helyi cinkormiinyzatai16l sz616 201 l. dvi CLXXXIX. ttirvdny (a tovribbiakban:
Miltv.) 133.$ (3) bekezddse lehetosdget biztosit szakmai seg itsegny uj tasra. Iilve e lehetoseggel a
rnirdositani javasolt ipitnrdnyad6 rcndelet normaszrivegdt v6lem6nyezis cilj6b6l rnegktildtiik a

Kormdnyhivatal rdszdre. A 2. sz. melldkletkdnt csatolt all6sfoglal6suk szerint a rendelettervezetbe
lbglalt m6dositiisok ide irtvc a lakhatris f'eltdteleit biztosft6 hell,isde fogalmi meghat6roz6siit is -
kieldgitik az egydrtehrti .iogalkotds k6vetelmen)et. A 0-20 m2 ktjzotli s6vban az ad6 mdrtdkdnek
..0" forintban trirtdno meghatiroz6sa szintdn nem kilbgasolhato.

Javasolom, hogy az Or. 2.$ ( l) bekezdds c) pontjAnak szovege kertiljOn torldsre, ds helyette az
aliibbi sztivegez6s kertil.jrin beipitdsre:

c) a magiinszemely tulajdoniban. tdrsashiiz k<izds tulajdoniban. lakiissztivetkezet
tulajdonriban ldvo gdp.jrirrntitrirol6. kivdve. ha annak b6rmilyen rn6don trirt6no hasznosit6s6val
jtivedelme. bcr dtcle sz6rmazik.

Javasolom, hogy az Or. 5.$ (la) pontjrinak sz6vege keriiljrin t<irldsre, ds helyette az aliibbi
szrivegezds kertiljcin be6pitisrc:

lr rcrdclct alkalmazdsiban

[-akhatas feltdtelei jogcimtol ftiggetlentil. a mindennapi ilct folytatrisrira alkahnas lak6kcirnl-ezet.
amely eg1, termdszetes szemily szok6sos 6letviteldhez sziiksdges (tgymint 6tkezds. flbzds. mosds.
csal6di 6let szervezdse. alv6s. koziizemi szolgriltatdsok igdnybevdtele. elsodleges eldrhetosdgi
cimk6nti megjel<il6se. stb.).

Els6dlegcsen lakhatis ccliabol alapitott tdLrsashdz Az a tdrsashiiz, arnit a t6rsashdz megalapitrisi
sz6ndek meghozataldt k6vcl(i legelso alkalonrm al az.z.al a cdllal alapitanak meg. hogy az alapitis
ok6n legaliibb 2 darab kiilrin tulajdonkdnt belcgyczheto lakds jtij.jdn litre. is ezt az 6llapotot a

tarsashazjogi l6tdig fblyamatosan. viiltoztat6s ndlktil ftnn is tartirik.

Az clstidlcges lakhatis cdljibol alapitofi tiirsashiu rendeleti szirrtli fbgalrli mcghat6r'oz6s6t az
indokolja. hogl'a lehct6 legkisebb lehetosdgc legvcn az adoalanvokrrak az adrikiitelezettsdg al6li
kibuv6ra. Elofordult. hogl' ad6alanyok nregjegl'zern legAlisan ds tdrv6n)esen olv modon
bu.itak ki az ad6fizctisi kaitelezelts6giik altil, vagy .jelentos m6rt6kben csitkkentett6k az1. hogy
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tfusashttzzir alakultak 6s tiirsashiizi k<izcis tulajdonba helyeztek nagy alaptertilettel rendelkezo
dptiletr6szeket.

Az eloterjesztds elejdn hivatkozott Kormrinyhivatali feltilvizsgdlat kiterjed az ,.ad6mdr16k
kiszrimit6s6ra vonatkoz6 rendelkezdsekre is, melynek keretdben az ad6m6rtdket meghat6roz6
hasznos alapteriilet dsszeszemithat6siigiinak" jogszertis6ge is vizsg6lat trirgyiit kdpezi.

Az ebben a tdmaktjrben tcll Kornriny hivata li mcgdllapitasl nem osztja az Onkormdnyzati
Ad6hat6srig, ezdrt rilLisfoglal6s kdrdssel fordult a Nemzetgazdasiigi Miniszt6r'iumhoz. A
Nemzetgazdas.igi Minisztirium v6lasz:inak fiiggvdnydben kiv6njuk az ad6 alap megiillapit6srira
vonatkoz6 cinkorminl'zati rendeleti rendelkezds. illetve a .ielenleg alkalmazotl differenciiilt
adtrsdvok ds ad6mdrtdkek j<ivobeni f'enntartdsdla ds alkalmaziisiira vonatkoz6 rendelkezdseket
vizsgdlat al6 vonni ds tovdbbi esetleges vagy szt.iksdges m6dosit6sokra javaslatot tenni.

A Hatv. 6. $-dnak a) pontja kimondja. hogy:

,, Az bnkormdnyzot ad(tntegdllapit.isi .jogo orra terjed ki, hog,, a I4ASODIK RESZBEN
nteghatdrozott od6kat vogy ctzok volamelyikdl bcvezesse, a ntltr bevezetell oddt httldlyon kiviil
helyez:e, illetiileg mddositsa, ozonbon a7 tvkbxi midosittis naptdri iven beliil nem
s rilyos bit h aljt oz ndd a lo nyo k a ddterh eit, "

A korminyhivatal mrisodik leveldben jelezte, hogy az ipftm6nyad6 bevalkisiira szolgrilir
nyomtatvany nem felel meg a magasabb szintti .jogszabdly cloirrisainak. ezefi a^ m6dositani
sz0ks6ges. et azonban a kdpviselo{esttilet drintdse ndlktil megeheto. hiszen a bevallasra szolgiil6
nyomtatv6ny a rendelet ftggeldkdt. ncm pedig melldklet6t kdpezi.

Mivel jelen vdltoz6sok nem tartalmaznak sil),osbftest. csupiin enyhitdst ezdrt dv kcjzbeni
bevezetdse is lehetsdges. Javaslom. hogy 2017. okt6ber 1-tol r,'6ltozzon a helfi rendelet.

Kdrem a tisztelt Kdpvisel6{esttiletet az eloterjesztds megtargyalasAra ds a hat6rozati javaslat

elfogadiis6ra.

llcndelcti ,javasht Budapest Fovaros XVL kcrtileti Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete
rnegalkotja az dpitmdnyad6r6l sz6l(r l8/2010. (Vl. 24.) rinkorminyzati
rendelet m6dositrls6r6l sz616 ....12011. (.... ) cinkormiinyzati rendeletdt.

(Elfogaddsa minositett sz6tdbbseget ig6nyel az SZMSZ 18. $ (2)
bekezd6s a) pontja alapj6n)

Budapest, 20 I T.szeptember 08.

/a

KovhCs Pdter
polgilmcster
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Az elote{esztds trirgyalja: Gazdasigi es Pinztigl i Bizottsrig

L6ttant:

sln l6

Jegyzo

Mell6kletek:
I -2. Kormrlnyhivatali 6lliisfoglakisok
3. rendelet-tervezet, k6thasiibos viiltozat
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Ugyiratsz6m: BP I 1 O1O1OO23O-1 12017

0gyint6zo: dr. Pencz Aliz
Telefon: 235-1 758
E-mail: pencz.aliz.zsuzsanna@bfkh.gov.hu

Ancsln L5szl6
Jegyz6 tJr rbszdre

Budapest F6v6ros XVl, keriileti
0nkormdnyzat

Tisztelt Jegyz6 0rl

( z. t"^'ttd.LA=L

BUDAPEST F6VAROS
KORMANYHlVATALA

KORMANYMEG BiZOIT

Tdrgy: Szakmai segits6gny0jtas 6pltm6nyad6
Ugy6ben

Mell6klet: -
Hiv. sz6m: -

fei0
az 6p tm 616l szdl6 18/2010 (vt.24 szam deletenek

Budapest F6varos Korm6nyhivatala (a tov6bbiakban: Korm6nyhivatal) l93gygll--3|9p.l!in a
Magyarorszdg helyi tinkorm:inyzatair6l sz6l6 2U1. evi CLXXXX. t6rv6ny (a tov6bbiakban: M6tv.) 132. $
(3) bekezdese szerinti tOrvanyessegi
On korm6nyzat Kepvisel6{esttllet6nek
tovdbbiakban: Or.) hatelyos e16lrasait.

leti ko Budapest F6varos XVl. ker0leti
a

Figyelemmel az elje.es sor6n 6szlelt jogi aggelyokra 6s a tajekoaatas k6r6semre adott valaszaban
foglaltakra, az M6tv. 133. S (3) bekezd6se alapjan szakmai segits6gnytjt6s keret6ben az aElbbi
megellapitasokat teszem.

L A tory6nyess6gi felugyeleti vizsg6lat al6 vont,2016. janu6r 1-j6n hatalyba l6pett 0r. kifejezetten
mentesiti 6pitm6nyad6 fizetese al6l a vethlkoz6i tev6kenys6g folytatesara hasznalt lakr6sa a kovetkez6
rendelkez6s6vsl.

,,2. S 0) Mentes az ad6 al6l a helyi ad6k6l sz1l1 1990. 6vi C. t6ru6ny 13. $dban felsoroltakon fil:
a) a mag4nszemely tulajdoneban l6v1 bkes, klveve annak az a rdsze, melyben engedalykdleles
vellalkoz6l tev€kenyseget folytatnak, 6s a v'llalkoz6i tev'kenysag folgatesera haszndlt lakAsr6sz
tertitete meghatadja a 20 n2-t,(...)."

A hell ad6kr6l sz6l6 1990. 6vl C. tiirveny (a tovabbiakban: Hatv.) 7. S e) pontjaban foglaltak szerint a
kepvisel6-test0let ad6megdllaplt6si Jogat korl6tozza az, hogy ,a vell;lkoz6 (52. I 26. pon\ iizleti cell
szoqeb 6p0late, epabtesze uEni 6pltm'nyad6, telke uEni telekad' 6s a helyi ipafizdsi add
megAllapitdsa soren - ha a tAN,ny elt'r6en nem rcndelkeziq - a 6. S d) pontja nem alkalmazhatd." Ez2el

szemben az Or. id6zett szakasza kifejezetten biztositja az ad6mentess6get vdllalkoz6i, vagyis Uzleti celt
szolg5l6 6pitm6nyr6sz utan 20 m2-ig, amellyel az Or. a t6rv6ny szabalyaival k6zvetlen0l ellentdtes
szab6lyoz6st val6sit meg.

1139 Budapest. Isve u. 1/a-c. - '1364 Bp,, Pl.: 234. - Tel6fon: +36 ('1) 896-2433- Fax: +36 (1) 237-d882
E-mail: kabinet.budapest@bff(h.gov.hu - Honlap: www.korrnanyhivalal.hu
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Az, hogy a leveleben foglaltak szerint a gyakorlatban m6g nem merolt fel olyan t6nydllas, amelyben
alkalmaz6sra "kerijlt volna az Ot. 2.5 (1) bekezdes a) pontja szerinti mentesseg, tdrvenyessogi
feliigyeleti szempontb6l nem rebvens, miutAn a helyi rendeletekben r6,gzitett normatlv szabalyoknak
alkalmazdsi gyakorisagat6l fuggetlen0l meg kell felelni0k a magasabb szintu jogszabalyi
reodelkez6seknek. E k6vetelm6nyt az Alaptiirv6ny 32. cikk (3) bekezd6se is riigziti, amely szorlnt a .
magasabb szint0 Jogszabelyi sl6trassal iisszhangban kell megalkotnl az tinkorm6nyzafi I I
rendeletst. liring.eEgF" arali6n a;"qtlil S_$*h$*e.49f;-el8R#jeA*b",$Pl"r"f.f-o{Cght4;Qry1sf,:i*: !

"elspJgryicvidgH*J€,***
ll. Az ad6m6rt6k kisZmit6s6ra vonatkoz6 rendelkez6s is a vizsgalat Ergyat k6pezte, amely az alSbbiak
szerint az ad6mert6ket meghataroz6 hasznos alapteroletek osszesz5mltasat kja elo.

"3. $ (2) Az 6pitm6nyadd m6rtekdnak kiszamibsenel addarqvankdnt az egy helyrdzi sz^mon l6v6
lakAs, llletve az egy helyrajzi szemon l6v6 nem lakis ce|era szolgel6 aptleL apibtnEsz
6sszesitett addkiiteles hasznos !!Sp!p!!WEt kell az ad6 alapienak teklnteni."

A Halv. 11. $ (1) bekezd6se szerinl Ad'kateles az dnkormAnyzat i etekessegi brAbt,n l6vd

'pitmanyek 
k6zAl a bkds 6s a nem lakds cdiera szolg,l5 6pi ot, dpAbt'sz (a tovAbblakban egyutt:

6pltmOny)."

A Hatv. hivatkozott szakasza szabevozza, mi min6s0l ad6tergynak; a lak6st, az 6piiletet 6s az
6priietreszt 6nmagSban haletozza meg az ad6fizet6si kotelezetts6g tArgyak6nt, amely ala?tan az
6pltm6nyad6 fizet6si kotelezettseg nem csak 6pUletenk6nt, hanem ktil6n-kiiltin 6pi]letr6szenkdnt js beell

a torv6nyi 6s egy6b jogszab6lyokban foglalt alanyi 6s tergyi feltetelek alapjin.

A hasznos alapter0letre vonatkoz6 hatalyos Hatv.52. S 9. pontjAban r6gzttett ertelmezo rendelkez6s
nem t6r ki az osszeszamites lehetosegere.

"52. S 9. hasmos alapbrqbt: a teljes alapterlletnek olyan rdsze, ahol a bdlmagassdg legaldbb 1,90 m. A
te|es ala er,bbe a lakeshoz, 0dul6haz tadoz' kieg6szlt1 helyisegek, me Okbplletek,
melekep\btr1szek kivdtel,vel valamennyi helyiseg Asszegzett alaptorUleto, valamint a tabbszintos
bkreszek bels5 l'pcs5jenek egy szinten sz1mltott vlzszintes vefilete is beletartozik. Az apiilethez
taftoz5 fedett 6E herom oldalrd zeft kuls' tartdzkodo( (lodzsa, fedstt 6s oldaft zei e*elyeq, es a tudeft
terasz, tomdc alapteriiletqnek 50%-a tartozik a teljes alaptertiletbe. A lakdsok asat{ben a pinceszinten (a

csatlakoz6 terepszint alatt) kialakltott helyisAgek ala erlbtanek 70%-6t ke a teljes alaptertiletbe
szemihni;"

2011. januAt 1-t6t 2011. november 29-ig hatalyban l6v6 Hatv. 52. S 9. pontja alapjan volt lehet6seg
osszeszam itdsra, amely szakasz kimondta, hogy "az egy helynjzi szamon 16v6, tdbb azonos fajtdi(t
6p let, ephletr'sz aset,n ezek dsszesiletl hasmos alapbr\bbt koll hasznos alapbr\bt alatt 6rteni".

Azonban e szakasz m6dosft6sra keriilt a T4662/11-es torv6nyjavaslat altal, amely r6,gzitgtte, hogy ,,a
beny1jb T/4662. szdm(l t'rvenyjavaslat k l6n klvdnla tovdbbra is kezelni az apiiletteszeket, ezdrt
hadlyon kiv l helyezni javasolJa" az el6bb id6zeft z6r6mondatot a hasznos alapter0let fogalml
meghatiroz5sib6l. Az Alkotm6nybk6s6g is utalt ana 9912011. (XI. l7.) szem0 hatarozatdban, hogy az
ad66rgyank6nt kiilon-kiil6n kell megellapitani 6s kivetni az epitmenyad6t a Hatv. 52. S 9. pontj6nak

alkalmazdsakor.

VLldczek aTa$sle[a5 j$y3ie$ltgtpl-saandeK-s_zslnllels0 j99i?eb_4]yltQrEyselhg.ilElzngi .

ala teru l zam en felhatalmaz6s nelkiil
msgalkotott, a Hatv.-vel €llent6tes rend6 e.lkoz6s r.3. ) bekez
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Itt kivanom megjegyezni, hogy az onkormAnfzati ad6hat6sagok 6ltal rendszeresitheto bevallasi,
bejelentesi nyomtatv5nyok tartalmer6l sz6l6 35/2008. (Xll. 31.) PM rendelet (a tovebbiakban: PM
rendelet) 1. $ (1) bekezd6se szetinl ,az Ankormdnyzati ad6hat'sagnak a hateskdr6ba tadoz6 adSka az
1-9. 6s a 15-17. maldklatben szerepb nyamtatuenyok alapjen kell a bevall,si nyomtatv^nyokat
re4dszeresitenie." A PM rendelet szerinti bevallasi nyomtat\riny ki6gdszit6se kizAr6lag,az
5nkormAnyzati ad6rendeletben szabAlyozotl montess6gi, kedvezmdnyi rendelkezesek vdgrehajEsa,
illetue a fizetend, ad6 megdllapitasa 4rdekeben" megengedetl.

Az 6r. mell6klet6ben foglalt nyomtatvany slt6r a PM rendelet szerinti mint6t6l, amely elt6r6sre
nem kizir6lag a fentlekben meghatarozott keretok k6zaitt (mentess69i, kedvezm6nyi rendelkez6sek
vdgrehajtasa, illetve a fizetendO ad6 megallapltasa erdekeben) kerlilt sor.

K6rem Tisztelt Jegyz6 Urat, sziveskedjen megfontolni a helyl szabalyozas fentieknek megfele16

feltilvizsgalatet, 6s a sziiks6ges m6doslt6sokra iranyu16 elSt8rjesztes el6k6szit6se 6rdek6ben
szlveskedjen megtenni a sziiks6ges int6zked6seket.

K6rem, hogy a felijlvizsgelat eredm6ny6r6l Jelen levelem atv6tel6t k6vet6 60 napon beliil
sziveskedJen tSJ6koztatni a helyi 6,nkormAnyzatok ttiwonyess69i feliigyelet5nek r6szletes
szab5lyair6l sz6l6 11912012. (Vl. 26,) Korm. rendelet 5. S (1) bekezd6se alapj5n a Nemzeti
Jogszab6l ytiir fel iilet6n,

Felhlvom szives figyelmet arra, hogy amennyiben a megadott hataridon bel0l nem todenik meg a helyi

ad6 t6rgydban alkotott rendelet fe[ilvizsgAlata, a Korm6nyhivatal r6sz6r6l t<irv6nyessegi felugyeleti

eljeras keret6ben lovabbi int6zked6s megtetel6re kerlil sor.

Az esetlegesen felmer0l6 kerd6sek vonatkozaseban a Kormanyhivatal munkat6rsai k6szs6ggel

nyrljtanak szakmai segits6get.

Budapest, zolT .lebruAr ".!h:.."

Tisztelettel:

dr.

tl

to).7 .02.28
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Targy: Rendelettervezet v6lem6nyez6se

Iilelleklet: -

Hiv. sz5m: -

Ancsin L6szl6
Jegyz6 Ur reszere

Budapest F6v6ros XVL keriileti
Onkorminyzat

Tisztelt Jegyz6 Url

tsudape-st Fovaros Korm6nyhivatala (a tovibbiakban: Korm6nyhivatal) altal megfogalmazott
BP/10'10/00230-1/2017. igytalszAm0 szakmai segits6gny0jtAsra velaszul te,iekoztatott arr6l, hogy

Budapest F6vAros XVl. keruleti Onkormanyzat Kepviselo-testlilet6nek az epitm6nyad616l szolo 18/2010.
(V1.24.) sz6mI rendelet6nek (a tovSbbiakban: 0r.) fel0lvrzsgalata folyarnatban van 6s elozetes
v6lem6nyk6r6s celj6b6l az e16k6szitett, 6r.-t modosito rendelettervezetet tov6bbitotta a Kormdnyhlvatal
fel6. A tervezetet ettekintve a Magyarorszdg helyi onkorman\.zatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny
(a tovebbiakban: lvlotv.) 133. S (3) bekezdese alapjdn szakmai segitsegny0.itds keret6ben az alabbi jogi

velem6nyemrol tej6koztatom.

A rendelettervezet bevezetS r6sz6nek megfogalmazasa nem felel meg a jogalkot6si kovetelm6nyeknek,
miutan az elobb rendelkezik a feladatk6d meghatarozo jogszab6lyhelyr6l, mint a felhatalmaz6sr6l.

A jogszabalyszerkesztesrol sz6lo 61/2009. (X|1.14.) lRlvl rendelet 55. S (1) bekezd6se r6gziti, hogy ,,a

bevezet, rdszben a rendeletalkoasra felhatalmazdst ad6 rendelkez6s vagy az eredeti jogalkot6i

batdskdrt megb apit6 rendelkez)s utdn meg kell jel6lni azt a feladatkdrt mege apito jogszabelyi

rendelkezdst, amely alapjdn a jogszabilyt kiadjdk."

Mindezek alapjan a bevezet6 16szt az alabbi megszovegezessel javaslom elfogadni:

,,Budapest Foveros XVl. kerUleti Onkormenyzat Kepviselo-test lete a helyi ad6kr6l sz6l6 1990. 6vi C.

t1rv'ny 1. $ (1,) 6s (2) bekezdds6ben foglalt felhatalmazds alapj^an 6s az Alaptdrv,ny 32. cikk (1)

bokezd6s h) pontj+ban meghabrozott feladatkarOben elj,Na a kovetkez6ket rendeli el."

Itt szeretnem felhivni a figyelmet arra, hogy a helyi rendeletek bevezet6 rendelkez6s6nek pontos

megfogalmazaser a a Kiria it6lkez6si gyakorlata kiemelt hangs0lyt helyez. Alldspontja szerint ,,a

v,grehajtAsi je eggel megalkototl 1nkormdnyzati rendelet esetAben azonban felhatalmaz6 jogszabAly

megjel6l6se 6rvdnyess6gi kell6k, merl az 6nkormatnyzat csak annak k1zbejdtt1vel vAlik normaalkotov1."

lKot.5.0211201314 szdmt hat6rozatl. Jelen esetben a tervezet ugyan tartalmazza a felhatalmazAsra
vonatk026 rendelkez6st, azonban jogszab6ly-szerkesztdsi szempontb6l a megszovegez6s pontositasra

szcrul.

1139 Budapest, Teve u. '1la-c. - 1364 Bp.. Pf.i 234. - Telefon: -36 (1) 896-2a33- Faxi +36 (1) 237-4882
E'mail: kabinet.budapesl@btkh.gov.hu - Honlap: \.^r'w. korm anyhivatal. hu

BUDAPEST T6VANOS
KORMANYHIVATALA

KORMANYMEGBiZOTT
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A hatalyos 6r.2. S (1) bekezd6se kifejezetten mentesiti az 6pitm6nyad6 fizetese ablra v5llalkozoi
tev6kenys6g folytatesara haszniilt lakr6szt, amely szabalyozds a helyi adokrol sz6l6 1990. 6vi C. torveny
(a tovabbiakban: Hatv.) 7. S e) pontjet s6rti.
E szakasz rendelettervezetbe foglalt m6dositasAval, amely szerint ,,Mentes az ad6 al6l [...] a) a
magenszem6ly tulajdoneban l6vd bkes kizer6bg azon helyisegei, melyek a lakha6s felteteleit
biztositje? az onkormdnyzat eleget tesz a szakmai segitsdgnyijtasban foglaltaknak. A lakhatds
felt6teleit biztosito helyiseg fogalmi meghaterczAseval az egy6rtelm0 jogalkot6s kovetelmeny6t is

kiel69iti a tervezet.

Azon jogtechnikai megoldessal osszefi.iggesben pedig, amely szetint ,Az ad' n'ddke az 6pitm6ny
addkatelezetts'g al6 es6 minden m2-e utdn:

a) az ingatlan-nyilvAnbrtes szeint beltertrlelen fekv1 6pimeny vonatkozds,ban:
aa) 0-20 m2 hasznos alapterabta ,pitmdny esercn 0 FUev [...]"

Fentiekhez kapcsol6d6an fontosnak tartom jeiezni, hogy a BP/1010100230-112017 . szamr.l szakmai
segitsegnyujt6snak az 0r. 3. S (2) bekezdes6vel szemben felhozott jogi kifogas6t, valamint az

onkormanyzati adohatosegok eltal rendszeresitheto bevallasi, bejelentesi nyorntatvanyok tartalmarol
sz6l6 35/2008. (Xll. 31.) PM rendelettel valo osszhang hianyet erinto megallapitasat tov6bbra is

fenntarto-m. Erre tek;ntettel k6rem Tisztelt Jegyz5 Urat, sziveskedjen int6zkedni a rendelettervezet
felijlvizsgalata i16nt.

Az esetlegesen felmer0l6 k6rdesek vonatkozas6ban a Kormanyhivatal munkatarsai kdszs6ggel

nyijtanak szakmai segits6get.

Budapest, 2017. auguszlus ,,41 "

Tisztelettel:
rrr'0S I1"

{r
RTL
:Ven /Gycirg

I
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szinten nem emelheto jogi kifogas. Az adom6rt6k 0 forintban tdrteno meghatarozdsAval ugyanis az
onkolm5nyzat nem biztosit mentess6get, puszten rogzit egy Hatv. altal adott kereteknek megfelel6,
azaz a loN4-nyi ad6maximumot meg nem halad6 rendeleti ad6m6deket, ahogyan arra korabban jogi

v6lem6ny6ben a szaKer0letert felelos Nemzetgazdasagi N4iniszt6rium is ramutatott.
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Budapest F6vrlros XVl. keriileti Onkormrlnyzat
K6pvisel6-testiilet6nek

.../2017 . (... ...) tinkorm inyzati rendelete

az 6pitm6nyad6r6l sz6l6 l8/2010. (V1.24.) tinkorm6nyzati rendelet
m6dositis616l

l. $ Budapest Fcivdros XVI. keriileti Onkormdnyzat Kdpviselotesttiletdnek az
dpftmdnyad6r6l sz6l6 l8/2010. (VI. 24.) cinkorrniir.ryzati rendelete (a tovribbiakban: Rendelet)
2. 5s (1) bekezdds a) pontja hely6be a kcivetkezo rendelkezds l6p:

,,a) a mag6nszemdly tulajdon6ban l6vo Iakris kiz6r6lag azon helyis6gei, melyek a lakharis
leltdteleit biztositj Ak,"

2. Q A Rendelet 2. r (l) bekezd6s c) pontja helydbe a kcivetkezo rendelkezds

..c) a magiinszem6ly tulajdoniban. t6rsashdz kcizcis tulajdondban.
tulajdoniiban livci g6pj rirmritriro lci. kivdve. ha annak brirmilyen
hasznositeisdb6l a tula.idonosnak jtil'cdclme. bev6tele sziirrnazik."

l6p:

lakdssztivetkezet
m6don t6rtdno

3. rs A Rendelet 3.$ ( I ) bekezdds6nek a) pontja helycbe a kovetkezo rendelkezesek ldpnek

,,a) az ingatlan-nyilvdntartiis szerint beltertileten fekvo 6pitm6ny vonalkozAsiiban:

aa) 0 - 20 m 2 hasznos alaptertiletLi 6pitmdny esetdn 0 Ft/iv.
ab) 2l 50 m2 hasznos alapteriiletrli dpitmdny esetdn 600 Ft/dv.
ac) 51 100 m2 haszr.ros alapteriilctr-i ipitm6nl' esetdn 700 Ft/d\'.
ad) 101 - 500 rn: hasznos alaptertiletri 6pitm6ny eset6n 800 Ft/iv.
ae) 501 I 0000 mr lrasznos alapteriiletti opitmdny esetdn I .200 Ft/dv.
af) 10000 m2 feletti hasznos alaptertiletrli dpitmdny esetdn I .500 Ft/6v."

4. $ A Rendelet 5. :r (la) bekezddse a kcivetkezo b) 6s c) pontokkal eg6sztil ki

{E rendelet alkalmaziisriban: }

..b) Lakhatds fehdteleit biztositci heh isds .logcinitol liiggetleniil. a nrindennapi ilet
foll,tatiisiira alkalmas olyan hel1is6g. ar.nely eg1' termdszetes szemely szok6sos dletviteldhez
sziiksdges funkci6kat tdlt be (irgymint 6tkezds. f'oz6s. n.ros6s, csalidi dlet szervezdse, alvds,
k<iziizemi szolgriltatisok i96nybev6tele, stb.).

c) I,.lsodlegesen lakliatilrs cdlidbol alapitott tirsasliaz: az a thrsashiz. amit a t6rsashdz

alapitdsr6l val6 dcintds n.reghozatal6t kcivetoer.r az'zal a cellal alapitar.rak rneg. l.rogy a tiirsash6z

Budapest Fovriros XVl. keriileti Onkorrniinyzat Kipviselo-testtilete a helyi ad6kr6l sz6t6
1990. 6vi C. tdrv6ny I $ (1) 6s (2) bekezdisiben loglalt felhataln.raz6s alapjin 6s az
Alaptcirvdny 32. cikk (1) bekezdds h) ponddban meghat6rozott leladatkcildben eljarva a

kiivetkez6ket rendeli el:
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alapitAst kcivetoen legal6bb 2 darab ktldn tulaidonk6nt bejegyezheto tak6s j cijjcln ldtre. ds ezt
az dllapotot a t6rsash6z jogi l6tiig foll,amatosan. v6ltoztatiis ndlktil fenn is tartj6k."

5. $ (1) Ez a rendelet 2017. okt6ber 1. napj6n ldp hatrilyba.
(2) Az e rendeletben nem szab6lyozott kdrddsekben a helyi ad6kr6l sz6l6 1990. 6vi C.
tdrvdny. valamint az ad6zis rendj6rol sz6l6 2003. 6vi XCIL torvir.ry rendelkezdseit kell
alkalmazni.

Ancsin Liszki
jegz6

Kovrics P6ter
P olgdrntesler
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AItaLinos indokolSs

A Budapest Foviiros Korm6nyhivatala beadviiny alapjiin a Magyarorsz6g helyi
cinkormiinyzatair6l sz6l6 2011.6vi CILXXXIX tcirv6ny ( a tov6bbiakban: Motv) 132.$ (3)
bekezddse szerinti torvdnyessdgi feliigyeleti .logkordben vizsg6lata a Budapest Fovriros XVI.
kertileti Onkorm6nyzat K6pviselotesttilet6nek az 6pitm6nyad6r6l sz6l6 18/2010.(VI.24.)
sziimf rendeletdnek ( a tovibbiakban: 0r.) hatrilyos rendelkezdseit. melynek keretdben
me96llapit6st tett.

Kifogrist emelt az Or 2.$ (1) bekezd6s6ben szab6lyozott vdllalkoz6 tevdkenysdg folytatrisrira
haszniilt lakdsz dpitmdnyad6 lizetdsi kdtelezetts6g aloli mentesit6ssel kapcsolatos
rendelkezdssel szemben.

Az Or. idezett szakasza kilejezetten bizositja az ad6mentess6get a viillalkoz6i. vagyis az
tizleti cilt szolg6l6 dpitmdnyrdsz utiin 20 m2-ig, amellyel az Or. a tcirvenl szabdlyaival
kozvetleniil ellentdtes szabdlyozdst val6sit meg. ami sdrti a Hatv-ben loglalt rendelkezdseket.

A fentebb kifejtettek alapj6n sziiksdgessd viilt az dnkormdnyzati rendelet hivatkozott
rendelkezds6nek fleliilvizsg6lata, 6s a 1.rat6lyos torw6nyi rendelkez6seknek megfelel6 ujra-
szabtLlyozisa.

R6szlctes indokol6s

1 . \-hoz

2. \-hoz

3. $-hoz

4. $-hoz:

A m6dositott rendeleti nomaszdveget tartalmazza.

Ertelmez6 rendelkez6seket tartalmaz

A jelenlegi ad6s6vnak egy Lijabb ad6s6vval tcirt6n6 kibtivit6s6re tesz
javaslatot.

Zar6 rendelkezes eket tafialmaz.
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Budapest F6vriros XVI. kertlcti
6nkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek

I 8/2010. (Vl. 24.) tinkormdnyzati
rendelete

az 6pitm6nyad6rril

T{rgyi ad6mentess69
2.$

(l) Mentes az ad6 al6l a helyi ad6kr6l
sz6l6 1990. 6vi C. torvdny 13. $-6ban
felsoroltakon tfl:

a) a mag6nszem6ly tulajdonriban ldvo
lakris. kiv6ve annak az a rdsze,

melyben enged6lykciteles viillalkoz6i
tevdkenysdget folytatnak, ds a

v6llalkoz6i tevdkenys6g folytat6siira
haszniilt lak6sr6sz teriilete
meghaladja a 20 m2-t,

b) a mag6nszem6ly tulajdon6ban
l6v6 ldiil6.

c) a magiinszemdly tulajdon6ban.
t6rsash6z kozcis tulajdondban.
lak6sszcivetkezet tulajdondban
l6vo g6pj6rmtlt6rol6, kiv6ve, ha
abban engeddlykdteles
v6llalkoz6i tev6kenysdget
lolytatnak,

d) az elsodlegesen lakhat6s c6lj6b6l
alapitott tiirsashdz kcizos

tulajdon6ban, illetve
lak6sszcjvetkezet tulajdon6ban
l6vo dpitmdny, ha b6rbeadrissal,
vagy egy6b m6don nem
hasznositja. illetve abb6l nem jut
bevdtelhez.

e) az ingatlan-nyilviintartas srerint
l6g6pince megnevezdsii 6pitmdny.
dpitm6nyr6sz.

.. Budapest Fdvriros XVI. keriileti
Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek

....12017. (_. _.) tinkorminyzati
rendelettel mridositott

18/2010. (y l. 24.) tinkorm:inyzati rendelete

az 6pitm6nyadrirril

Tdrgyi adrimcntcss6g
2. fi

(1) Mentes az ad6 al6l a hclyi ad6kr61 sz6l6
1990. 6vi C. tctrv6ny 13. $-6ban
f'elsoroltakon tirl:

a) a magilnszem6ly tulaidoniban l6v6
lak{s kiz:ir6lag azon helyis6gei,
melyek a lakhatris felt6teleit
biztositjrik,

b) a magdnszem6ly tulajdonriban ldv6
iidiilo.

c) a magfnszem6ly tulajdoniban,
t{rsashiz kiiztis tulajdonfban,
Iakdssztivetkezet tulajdonriban l6v6
g6pj:irmiitirol6, kiv6ve, ha annak
bfrmilyen mr5don ttirt6n6
hasznosit:is:ib6l a tulajdonosnak
iiivedelme, bev6tele szirmazik,

d) az els5dlegesen lakhat6s cilj6b6l
alapitolt tdrsashdz k6zos
tulajdonriban, illetve lakiisszcivetkezet
tulajdon6ban l6v6 6pitm6ny, ha
bdrbeadiissal, vagy egy6b m6don nem
hasznositja, illetve abb6l nem jut
bev6telhez-

c) az ir.rgatlan-nyilviintarlds szerint l6g6pince
megnevezdsri 6pitmdn1,, 6pitm6nyrdsz.

Kivonatos formriban! Kivonatos form6ban!



Az adti m6rt6ke

Az ad6 mdrtdke az ipitm6ny
ad6kdtelezettsdg al6 es6 minden m2-re ut6n:

a) az ingatlan-nyilviintartiis szerint
belteriileten fekvo 6pitm6ny
vonatkozasiiban:

aa) legfeljebb 50 m2 hasmos
alapteriiletii dpitmdny esetdn 600
FVdv.

ab) 5l I00 m2 hasznos alapteriiletti
dpitmdny eset6n 700 Ft/dv.

ac) l0l - 500 m2 hasznos
alapteriiletii 6pitmdny esetdn 800
Ft/ev.

ad) 501 - 10000 m2 hasznos
alaptertiletii 6pitm6ny esetdn

1.200 Ft/dv.

ae) 10000 m2 leletti hasznos
alapteriiletii 6pitmdny esetdn

1.500 Ft/6v.

b) az ingatlan-nyilv6ntartAs
kiilteriileten fekv<i
vonatko26saban:
400.- Ft/6v.

SZCTlNI

epitmdny

Zrirri rendelkez6sek
s.$

(la) E rendelet alkalmaz6siiban:
a) cngcd6lyktiteles tcv6kenys6g:

jegyzo, Kormrinyhivatal. vagy
b6rr.r.rely hat6srig fel6 jogszabdly

altal eloirt engeddly vagy
bejelent6si kcitelezetts6g mellett
vdgezheto tevdkenys6g.

5

Az ad6 m6rt6ke

3.|j

Az ad6 m6rtdke az 6pitmdny ad6kcitelezettsdg
ald es6 minden m2-re ut6n:

a) az ingatlan-nyilvrintartis szcrint
belteriileten fckv6 6pitm6ny
vonatkoz{siban:

aa)0- 20 m2 hasznos alaptcriiletii
6pitm6ny'eset6n 0 Ft/6v,

ab) 2l - 50 m2 hasznos alapteriiletii
6pitm6n1' eset6n 600 Ft/6r',

ac) 5l - 100 m2 hasznos alapteriiletii
6pitm6n1' esct6n 700 Ft/6v,

ad) I0l - 500 m- hasznos alapteriilctii
i'pilmi'n1 cscldn 800 Ft/6r'.

ae) 501 - 10000 m2 hasznos
alaptcriilctii 6pitm6ny eset6n 1.200
Ft/6v,

:rl) l00lX) -' f"l*tti hasznos
alaptcriiletii 6pitm6ny eset6n 1.500

Ft/6v.

ingatlan-nyilvdntartiis
ktiltertileten fekv<i
vonatkozAsiiban:
400.- Ft/dv.

b) ,.\/ szennt
epitmeny

Zd16 rendelkez6sek
s.s

( I a) Il rendelet alkalmaziis6ban:
a) engcd6lykiiteles tev6kenys69: .jcgyzo.
Kormdnyhivatal, vagy bdrmely hat6srig f'eld
jogszabiily 6ltal eloirt engeddly vagy
bejelentdsi kdtelezetts6g mellett v6gezheto
teviker.rysdg.

b) lakhat:is felt6teleit biztosit6 hclyis69:
jogcimtril fiiggetleniil, a mindennapi 6lct
foll'tatisrlra alkalmas oll an hely'is6g, amell'
eg) tcrmi'szctcs szem6ll' szok{sos
6letvitcl6hcz sziiks6ges funkci6kat tiilt be

3.S
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Ancsin Lriszki
.jegyzd

Kovics l'i'tcr
polg[irnt(.\ter

(rigvmint 6tkez6s, f6z6s, mosis, csal{di 6lct
szervez6sc, alvis, kiiziizemi szolgiltatrisok
i96nybcv6tclc, stb.).

c) elstidlcgcscn lakhatds c6liib6l alapitott
t:irsash{z: az a t{rsashfz, amit a t{rsash/rz
alapitrisr6l va16 diint6s meghozatnl/rt
kiivet6en 'dzz'al a c6llal alapitanak mcg,
hogy a trirsashfz alapit/tst kiivct6cn
legal{bb 2 darab ktiliin tulajdonk6nt
bcjegl ezhetii lakds jiijjdn l6tre, 6s czt az

/rllapotot a tirsashiz jogi l6t6ig
lblyamatosan, viltoztatiis n6lkiil fenn is

tartjirk.

Ancsin Liszki
j e g.'zt'i

Kovircs I'titer
lxtlgh'ntestcr

I


