
BUDAPEST XXI. KERULET CSEPEI, ~ K O R M N Y ~ T A  

P O L G A R M E S T E R  

JAVASLAT 

az idegenforgalmi ad6 kivet6s6nek a F6~6ros~0nkormBnyzat 
r6sz6re tort6n6 6tenged6s6re 

K6szitette: dr. VBrkonyi Gergely 
irodavezeta 

Ei6terTeszfo Borb61y L6n6rd 
polgarmester 

Az eloterieszto rneatarnvalasra iavasollia: 
Penzugyi, EllenGrzesi e s  ~gyrendi Bizottsagnak 

Torvenvesseqi szem~ontbo1 ellenorlzte: 

I A 

Dr. Szeles Gabor 
jeg~z6 

Leadas id6~ontla: 
201 4. november 

Testuieti ul6s id6~ontia: 
201 4. november 27. 



Tisztelt Kepvisel6-testulet! 

A helyi adokra 6s az idegenforgalmi ado bevezetesere vonatkozo szabalyokat 
Magyarorszag Alaptorvenye, a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szo16 
201 1. evi CLXXXIX. torveny es a helyi adokrol sz61o 1990. evi C. torveny (Htv.) 
tartalmanak, igy kulonosen: 

Htv. 1.5 
,,(2/ A f6varos eseteben az epitmenyadot, a telekadot, a maganszemely 
kommun6lis adojat es az idegenforgalmi adot a (3) bekezdes kivetelevel a 
keriileti onkormanyzat, a helyi iparczesi adot a f6vurosi onkormanyzat jogosult 
bevezetni. 
/3/ A keriileti onkormanyzat altal a /2/ bekezdes szerint bevezetheto" adot a 
keriileti onkormanyzat helyett a f6varosi onkormunyzat akkor jogosult 
rendeletevel bevezetni, ha ahhoz minden adoev tekin te teben az enntett 
keriileti onkormanyzat kepvisel6testulete el6zetes beleegyezeset adja," 

Htv. 7.5 
,, Az onkormunyzat ad6megallapitasi jogat korlatozza az, hogy (...I 
d/ ha a helyi adot az I. (3) bekezdese alapjan a f6vurosi onkormunyzat vezeti 
be, akkor az a keriileti onkormanyzat, amely az ado f6vurosi onkormanyzat 
altali bevezetesbe beleegyezett, az adot az adoevben nem mu"kodtetheti.ll 

Keruletijnk vonatkozasaban nem tervenuk az idegenforgalmi ado bevezeteset, 
keruletunk adottsagait figyelembe veve nem is tervezhetnenk ezen a teruleten 
szamottevb bevetellel. Ugyanakkor a f6varosi onkormanyzat Clltal kivetett 
idegenforgalmi ado es annak megosztasa onkormanyzatunk szamara a 
jov6ben is biztos bevetelt jelenthet. 

A fentiek 6s a torvenyi rendelkezesek figyelembe vetelevel javaslom a 
kepvisel6-testuletnek, hogy a 2015. evre az idegenforgalrni ado kivetesenek 
jogat engedje at a F6varosi onkormanyzat reszere. 

Budapest, 201 4. november 2 t , 

l d  Borbely Lenard 

polgarmester 
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Hatirrozati iavaslat 

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepvisel6-testulete ljgy dont, 
hogy 201 5-ban nem kivan idegenforgalmi adot bevezetni, az idegenforgalmi 
ado kivetesevel kapcsolatos jogat atengedi a Fbvarosi Onkormanyzat reszere. 
Felkeri a polgarmestert, hogy donteser6l tajekoztassa Budapest F6varos 
fbpolgarmesteret. 

Hat6rid6: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 201 4. november 30. 

Felel6s: Borbely Lenard polgarmester 
vegrehajtas elakesziteseert: dr. Szeles Gabor jegyzd 

A hatarozat elfogadasahoz a kepviselbk min6s;teff tobbsegu" tumogato 
szavazata sziikseges. 
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