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Tirgy: Javaslat az dpitmdnyad6r6l sz616 rendelet
megalkot6siira

Tisztelt K6pvisclii-testiilctl

Az dpitm6nyad6 tArgyi hatiilya a teleptildsk6p vddelrnirol sz6l6 2016. 6vi LXXIV. tiirvenl
szerinti rekl6mhordoz6kra, azaz kdzteriileten elhelyezett hirdet6t6bl6kra 6s egydb eszkdzrikre is
kiterjed. Az tj adtrtrirgy ut6ni ad6 bcvezetdse ftiggetlen az dptilet. 6ptiletrdsz utrini 6pitmdnyad6-
ktitelezettsdglol. A trirgy i hatill, bcivtilds6vel az 6pitminyad6nemnek kdt cin6llo tdn1,6ll6sa (k6t
lajt6ja) lesz. egyf'elol 6pi.ilet(r6sz). mdsfel6l rekLimhordoz6 ut6ni 6pftm6nyad6.

A K6pviselo+esttjlet a kozelrriltban m6dositotta az dpitmdnyad616l szol6 rendelet6t. ugyanakkor
arra val6 tekintettel. hogy az Orszriggl,tiles a rekl6mhordoz6k adirztat6srival kapcsolatos
szabrilyokat a helyi ad6kr6l sz6lo 1990. dvi C. ttirvdnybe (a tovibbiakban: Hatv.) iktatta be.
lnlbrm6ci6nk volt arr6l. hogy esetleg ennek a m6dosit6snak a hatrilyba lipise is kitol6dik
(hasonl6an a teleptildskepi rendelet megalkotes6ra adott idoponttal egytitt). de nem igy tiirtdnt.
Igy sztiksdges az dpitmdnyad(r rendelettink f'eliilvizsgrilata.

Az egyes pdnztigyi ds gazdasagi trirgl,ri tcirvdnyek rn6dositrisr6l szol6 2016. evi CLXXXII.
tdrvdny 2018. januriLr l-.lei hatdllyal iktatja be a rekl6rnhordoz6kra vonatkoz6 t6nyailkiLsi

szab6lyokat a Hatv.-be.

A Hatv. lllA. $-a alapjrin : Ad6k<itelcs az rinkormdnyzat illetdkessdgi tcrtiletdn livo ingatlanon
elhelyezett, a teleptil6sk6p videlmdrol sz6l6 tdrvdny szerinti rekliimhordozo.

A teleptildsk6p vddelmdrol sz616 2016. dvi LXXIV. t<irvdny 1llF. $ 4. pontia alapjrin: E tdrvdny
alkalmaziis6ban rekl:imhordoz6: a firnkci6jrit vagy l6tesft6s6nek cilj6t tekintve trilnyom6rdszt az e

tOrvdny szerinti rekl6m kcizzdtdtelit. illetvc elhelyezdsdt bizlosit6. elosegito vagi, t6mogat6
eszkriz. herendezcs. letesilmenl.

A Haty. l2/A. $-a alapj6n '. Az- ad6 alanya a 1 1/A. $ szerinti esetben az, aki az iv elsri napjrin a
rekliimhordoz6 Pol gdri Tdrvdnyk<inyv szerinti tulajdonosa.

A Hatv. 14.S (5) bekezdise alapjrin a ll/A. 5\ szerinti esetben az ad6k6telezettsdg a

rekl.imhordoz6 elhclyezdsdre vonalkoz6 hatosrigi engeddll, kiad6s6t. engeddll' hi6n1"6ban a

rekl6mhordoz6 ingatlanon val6 elhelyczisit k6vet6 iv elso napjrin keletkezik. Az
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ad6kotelezeltsdg a rekliimhordoz6 lebontiisa, eltSvolit6sa vagy megsemm isiil6se, de legkor6bban
az adokdtelezettsdg keletkezdse dvdnek utols6 nap.irival sziinik rneg.
A teleptildsi, friv6rosban a keriileti dnkormAnyzatnak a rendeletdben szab6lyoznia kell. hogy az
dpitmdnyad6nak mindkdt fajt6j et, vagy csak az egyik tE6jat vezeti be az <inkormdnyzat
il let6kess6gi teriiletdre.

A Hatv. 15/A. $-a alapjan a ll/A. g szerinti esetben az ad6 alapla a rekliimhordoz6
rekkimk<izzdtdtelre haszniilhat6. mr-ben k6t tizedesjegy pontossaggal sz6mitott f'eliilete.

Az ad6 alanya a rekldmhordoz6 janudr I -jdn vagy az ad6 bevezetdsdnek napj6n fennrill6 rillapot
szerinti - Polgriri T<irvdnykdnyv szerinti tulajdonosa. Amennyiben egy ad6targynak tdbb
tula.idonosa van. akkor ok tulajdoni h6nyadaik arAnyaban ad6alanyok ds fizet6sre ktjtelezettek.

A Hatv. l6l,4. $-a alapj6n az ad6 6vi mdrtdkdnek fels6 hatdra a l5/A. $ szerinti ad6alap esetdn
I 2000 Ft/m-.

A rekl6mhordoz6k ut6ni dpitm6nyadt) kaitelezettsdg elsosorbarr az 6ri6splakritok 6s buszvir6kban
elhelyezett CityLight plakritok Ptk. szerinli tulajdonosa(ik) ad6ztatisrit szolg6lja.

A reklAmhordoz6k utrin keletkezo epitm6nyado kcitelezettsdg teljesitesihez az Onkormiinyzati
Adohat6srig 201 7. november 30-ig minden szi.iksdges tiijdkoztatiis meg log adni a potencirilis
ad6z6k rdszdre.

Az eloterjesztds kdszitdsekor megvizsgriltuk. hogy a rekldrnhordoz6k utiin keletkezS dpftmdnyad6
kritelezettsdg milyen hat6st gyakorol az ad6bev6telekre.

Az Onkorminyzati Ad6hat6sdg rendelkezdsdre al16 adatok alapjrin a XVI. kertilet illetdkessegi
teriiletdn jelenleg tdbb mint :100 db 6ririsplak6t rekl6mhordoz6 lelheto fel. melyek tisszesen 3200
mr-nyi reklarnteliilet hordoznak valamint kozel 200 db Citylight plakdl rekl6mhordoz6 lelheto
[el. rnelr nek dsszesen 400 m--nr i rek l6ru leltiletet hordoznak.

V6rhat6 ad6bevdtel:

3600 m2 x 12.000.- Ft/m'= 43.200.000.- Ft

A jogalkotrisr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. ttirveny 17. f-aban foglalt elozetes hatAsvizsgAlat

dsszefoglal6sa:

A v69rehajtris felt6telei:
A tervezel az Onkorm6n.vzat szAm6ra ttibblet feladatot jelent. Az
tdbblctfeladatokb6l eredo munkai96nydt, munkaero atcsoportositessal old.ia meg
A t{rsadalmi hatisok tisszefoglaLisa:
Jelentos t6rsadahni hat6ssal nem jdr.

iladtrhat6srig

A f'entebb iddzett jogszabalyi helyek alapjrin a rekkimhordozcik 2018. janudr l-tol keletkez6
dpitrnenyad6 kcitelezettsdg miatt ismdtelten indokolttri v6lt az dpitm6nyad6 rendelet
leliilvizsgilata 6s az ti jogi normrik ipitmdnyad6 rendeletbe val6 bedpit6se.
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Tirsadalmi ktilts6gek:
A tervezet a t6rsadalom sz6rniira nem jelent kdltsdget.
Kiilts6gvet6si hatisok:
A tervezet minim6lis tObbletk6ltsdget eredmdnyez.
Eg6szs6giiryi hat6sok:
N incsenek kimutathat6 egdszsdgiigyi hatAsok.

Ktirnyezeti hatdsok:
Amennyiben az ad6zasba bevont 6riiisplakdtokat a tulajdonosok lebontjdk az ad6fizet€si
k6telezetts69 elkertildse drdek6ben, tgy vizurilis ktirnvezetszennyez6s eme formiija visszaszorul.

A fentebb kifejtettek alap.lrin kdrem a tisztelt Kdpviselo{esttiletet az eloterjesztds megtArgyalisrira
is a rendeleti.javaslat elfogad6s6ra.

Ilcndeleti javaslat: Budapest Foviiros XVl. keriileti Onkormrinyzat Kdpvise16-testiilete
megalkotja az dpitmdnyad6r6l sz6l6.. .. /2017 . (. .) dnkormiinyzati
rendeletdt.

(Elfogad6sa minositett sztrtribbs6get igdnyel az SZMSZ 18. $ (2)

bekezdds a) pontja alapj6n)

Budapest, 201 7. okt6ber 6.

Kov6cs Pdtcr
polgirmester

L6ttarr

tlcstn iiszl6

.iegyzo

Az eloterjesa6s t6rgyalia: Gazdasdgi ds Pinztigl i Bizottseg

Melldklet: rendelet-tervezet
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Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkorm6nyzat
K6pvisel6-testtilet6n ek

...12017 . (...) tinkorminyzati rendelete

nz 6pitm6nyad616l

Budapest F<jvrlros XVl. kertileti Onkormanyzat Kepviselo-testtilete a helyi ad6kr6l sz6ltr
1990. 6vi C. t<irvdny 1.S (1) 6s (2) bekezddsiben lbglalt felhatalmazris alapjdn ds az
Alaptcirviny 32. cikk (l) bekezdds h) pontiirban meghatirozott feladatkcirdben elj6rva a

kcivetkezoket rendeli el:

L fejczet

l. A rendelct hatrill'a

1. $ Ad6koteles a Budapest Fov6ros XVI. kertileti Onkon.nrinl,zat illetdkessdgi tertiletin ldv<!

dpitmdnyek kdziil a lakiis 6s a nem lakiis celjara szolgiilo dptilet. 6piiletrdsz (tovribbiakban
egytitt: ipitmdny). valamint az onkorm6nyzat illctdkessigi teriilet6n ldvo ingatlanon
elhelyezett. a teleptildsk6p vddelmdrol sz6l6 torveny szerinti rekliimhordoz6.

II. l'eiczct

Epitm6ny utSn kivetett 6pitm6nyad6

2 S(l) Mentes az ad6 al6l a helyi ad6kr6l sz6l6 1990. 6vi C. torvdny 13. ts-66un
felsoroltakon tril:

a) a magiinszemdly tulajdoniiban ldvo lakris kizdrolag azon helyisdgei. melyek a

lakhatiis felt6teleit biaositj6k.

b) a magdnszem6ly tulajdoniiban ldvo iidiilo,

c) a magiinszemdly tulajdonriban, trlrsashiiz kclzos tulajdonriban, lak6ssz<jvetkezet
tulajdondban ldv6 gdpj6rmtitrirol6. kiv6ve. ha annak brirmilyen m6don tdrt6no
hasznositrisrib6l a tulaj donosnak j ovedelme, bevdtele szarmazik,

d) az elsridlegesen lakhat6s ciljrib6l alapitott t6rsashiiz k<iz<is tulajdon6ban, illetve
Iak6ssztivetkezet tulajdoniiban l6vo dpitm6ny, ha b6rbeadrissal, vagy egy6b m6don
nem hasznositja, illetve abb6l nem jut bevdtelhez,

e) az ingatlan-nyilvantartis szerint l6g6pince megnevezdsii dpitmdny. dpitmdnyresz.

2. T:irgvi ad6mentess6g
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3. Az ad6 alapja

3.$ Az ad6 alapja: a'r.epihl6ny m2-ben szdmitott hasznos alaptertilete.

,1. Az adrl m6rt6ke

a.$ (l) a) az ingatlan-nyilv6ntartiis szerint beltertileten fekv6 6pitmdny vonatkoziisaban:
aa) 0 - 20 m2 hasznos alaptertiletf dpftm6ny esetdn 0 Ft/6v,
ab) 2l - 50 m2 hasznos alaptertiletti dpitm6ny esetdn 600 Ft/dv,
ac) 51 - 1 00 m2 hasznos alaptertiletri dpitmdny esetdn 700 F't/dv.
ad) l0l 500 m2 hasznos alapteriiletii 6pitmdny eset6n 800 Ft/dv.
ae) 501 - 10000 m2 hasznos alapteriiletii epitm6ny esetdn 1200 Ft/6\,.

af) 10000 m2 ltletti hasznos alapteriiletri dpitmdny esetdn 1500 Ft/dv.

b) az ingatlan-nyilvantartas szerint kiilter leten fekv6 6pitm6ny vonatkoziis6ban:
400 Ft/6v.

(2) Az 6pitmenyad6 n.r6rt6kdnek kiszrimitisrlniil ad6trirgyankdnt az egy helyrajzi sz6mon
l6vo lakds, illetve az egy helyrajzi sz6mon l6vo nem lakiis c6ljdra szolgril6 6ptlet,
6piiletrdsz osszesftett ad6k6teles hasznos alaptertiletdt kell az ad6 alapjrinak tekinteni.

III. fejezet

ReklSmhordoz6 utin kivetett 6pitm6nyad6

5. Az adr5 alapja

5.$ A rekl6mhordoz6 rekl6mkciz zeteteke haszniilhat6, m'-be, - kdt tizedesjegy pontoss6ggal

sziimitott feltilete.
6. Az ad6 m6rtdke

6.g Az 5. $ szerinti ad6alap esetdn 12000 Frm2/6v.

IV. fejezet

Az ad6 bevall6sa, meg6llapit6sa, megfizet6se 6s ellen6rz6se

7. $ (1) Az 6pitm6ny. valamint a rekl6mhordoz6 utan kivetett dpitmdnyad6r6l (a

tov6bbiakban: dpitm6nyad6) sz6l6 a bevalldst az ad66v januiir l5-ig kell benyrijtani az

0nkormiinyzati Ad6hat6s5ghoz.

Az 6pitmdnyad6 fizet6si k6telezettsdg keletkezds6r6l, v6ltozdsrirtrl 6s megszrin6s6r6l
az eloirt formanyomtatv6nyon kell bevalList tenni, mely e rendelet l. 1'tiggel6kdt

k6pezi.

(2)
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(3) Az 6pitmdnyad6 alanya mentestil a bevallisi kotelezettsdg a16l abban az esetben, ha e
rendelet alapj6n ad6fizet6si kdtelezetts69 nem terheli.

(4) Az dpitmdnyad6t az cinkormilnyzati ad6hat6si:,g az adoz6 ad6bevalliisa alapjrin
kivetdssel rillapitj a meg.

(5) Az cinkormiinyzati ad6hat6s6g 6lta[ dv ktizben meg6 apilott ad6t a hatdrozat jogerrire
emelked6s6tol sz6mitott 15 napon beliil kell megfizetni.

(6) Az cinkormiinyzati ad6hat6siig rendszeresen ellen6rizheti az adozokat. Az ellen6rz6s
cdlja az ad6t6ru6nyekben ds miis jogszabdlyokban eloirl kdtelezettsdgek teljesitds6nek
vagy megsdrtdsdnek meg6llapitrisa.

V. fejezet

Zi16 rendelkez6sek

8. $ (l) E rendelet 2018. janurir l. napj6n ldp hat6lyba, hat6lybaldp6s6vel egyidejiileg hatdly6t
veszti Budapest Fov6ros XVI. kertileti Onkorrninyzatnak az 6pitm6nyad6r6l sz6l6
18112010. (VI. 24.) rendelete.

(2) E r endelet alkah-naziis6ban

a) Lakhatrls felt6teleit biztosit6 holyis6g: jogcimt6l ftiggetleniil, a mindennapi 61et

lblytatiis6ra alkalnas olyan helyisdg, amely egy term6szetes szern6ly szok6sos

6letviteldhez sztiks6ges funkci6kat tdlt bc (ugymint 6tkez6s, fdz6s, mosiis, csaliidi
6let szervezdse, alviis, kciztizemi szolgiiltatiisok igdnybevdtele. stb.).

b) Els6dlcgesen lakhat{s c6lj{b6l alapitott tfrsashfz: az a tlrsashiLz. amit a t6rsash6z

alapit6sr6l val6 dcint6s rneghozataldt k6vetoen azzal a alllal alapitanak meg, hogy
a tiirsash6z alapitdst kcivet6en tegaLibb 2 darab kiildn tulajdonk6nt bejegyezheto
lakris jcljjdn ldtre. 6s ezt az Allapotot a tiirsash6z jogi ldt6ig folyamatosan.
viiltoztatds n6lkiil fenn is tartjik."

Ancsin Liszki
.ieg,tzd

Koviics P6ter
polgdrmester

c) Reklimhordozri: a telepiil6skdp vddelmdrol sz6l6 2016. 6vi LXXIV. tdrvdny
1 l./F .s 4. pontj6ban foglalt 6rlelmezo rendelkez6se szerinti fogalom.

(3) Az e rendeletben nem szabdlyozott kdrddsekben a helyi ad6kr6l s2616 1990. dvi C.
tcirv6ny, az adozits rendj6rol sz6l6 2003. dvi XCIi. t6rv6ny. valamint a teleptil6skdp
vddelmdrol sz6l6 2016. dvi LXXIV. tcirvdny renclelkezdseit kell alkalmazni.
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Altal6nos indokol6s

A telepiildsi 6nkorm6nyzatok alapvet6 I'eladata - a helyi kciziigyek iriinyitrisa mellett a helyi
ktizszolgiiltatiisok biztositrisa. Az 6nkormiinyzati auton6mia megteremtesdnek alapveto
f'eltdtele az <inril16 gazdrilkodas. A gazdas6gi dniill6suliis egyik eszkcize a helyi ad6. Az
Orszriggytilds megalkotta a helyi ad6kr6l sz6lci 1990. ivi C. tcirvdnyt. mely a teleptildsi
cinkormiinyzatok szitmlra lehetoseget teremt a helyi szuverdn ad6ztatiisi jog gyakorldsrira.

R6szletes indokol6s

l. $-hoz: A rendelet hatdlyii hat|rozza meg.

2. $-hoz: Az 6pitm6nyad6 ttirgyi ad6mentessdgi eseteit hatarozza meg.

3. $-hoz: Az 6pitm6nyad6 alapjbthatirozza meg.

4. $-hoz: Az dpitmdnyad6 m6rt6kdt hatdrozza meg

5. $-hoz: A rekl6mhordoz6 utrini 6pitmdnyad6 alapjrit hatirozza meg.

6. $-hoz: A rekldmhordoz6 ut6ni dpitm6nyad6 mdrtdkit hat hrozza meg

7. $-hoz: Az ad6 bevall6srira, megdllapit6s6ra, megfizetds6nek m6djrira 6s az ellen6rz6sre
vonatkoz6an tartalmaz rendelkezdseket.

8. $-hoz: ZiLr6 rendelkezeseket tartalmaz.


