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Tisztelt K6pviselo" Testiilet! 

Csepel ~nkormanyzata penzugyi, gazdasagi helyzete ma mar biztos alapokon all. 
Megszuntettuk a kerulet 3,8 milliard forintos koltsegvetesi hianyat, visszafizettuk az 
adossagokat. Csepel ma mar a fejlesztesekre koncentral, es stabil penzugyi hatterrel 
all a kovetkezd evek kihivasai ele. 

A 35 pontos valasztasi programomban kiemelt helyen szerepel a 
munkahelyteremtes, illetve az adocsokkentes. Oktober 12-en a csepeliek dontd 
tobbsege a kozos folytatas mellett dontott, igy 201 5-ben csokkenteni fogjuk a kis- 6s 
kozepvallalkozasok szamara az epitmenyado osszeget. 
Enel osszhangban az ~nkormanyzat elsddleges celja, hogy a kisadozok reszere a 
fizetendd epitmenyado csokkentesevel kedvezmenyt biztositson, ezt az elkepzelest 
hivatott szolgalni a ket also ado sav adomertekenek igen jelentds, 20%, illetve 30%-os 
csokkentese. Szinten kiemelt jelentdseggel bir a keruletben kereskedelmi es ipari 
tevekenyseget folytato vallalkozasok versenykepessegenek megdrzese, igy a 
javaslat ertelmeben a nagy alapterulet6 epitmenyek adomerteke csak a jelen 
gazdasagi helyzetben az onkormanyzati bevetelek biztositasahoz elengedhetetlenul 
szukseges 5%-os mertekben kerul novelesre. A telekado mertekenek 
elengedhetetlenul szukseges emelese mellett a mentessegi szabaly 
megvaltoztatasaval a jovdben minden fizetesre kotelezett telek teruletebdl 1000 m2 
adomentessegben reszesul. 

Fontos megjegyeznem, hogy a keruletben bevezetett helyi adok merteke meg a 
megemelt osszeget figyelembe veve is jelentdsen elmarad mind az epitmenyadora 
vonatkozoan torvenyi maximumkent meghatarozott, mind a budapesti keruletekben 
atlagosan alkalmazott adomertek szinttdl. 

Az Alaptorveny 32. cikk ( 1  ) bekezdes h) pontjaban foglaltak, valamint a helyi adokrol 
szolo 1990. evi C. torveny 1.  3 ( 1 )  bekezdeseben foglalt felhatalmazas alapjan es 
keretein belul a helyi onkormanyzatok rendeletet alkothatnak az illetekessegi 
teruletukon belul bevezetendd helyi adokrol. 

Az ~nkormanyzat altal bevezetett adok merteket a 2014-es ertekekhez kepest az 
alabbiak szerint javaslom modositani: 
Az epitmenyado merteke: 
- 1.040,- Ft/m2-rdl 728,- Ft/m2-re valtozik, ha az osszes adokoteles terulet nem haladja 
meg a 100 m2-t; 
- 1.260,- Ft Ft/m2-rdl 1.008,- Ft/m2-re valtozik, ha az osszes adokoteles terulet tobb mint 
100 m2, de nem haladja meg az 500 m2-t; 
- 1.345,- Ft/mLrdl 1.41 2,- Ft/m2-re valtozik, ha az osszes ad6koteles terulet meghaladja 
az 500 m2-t. 
A telekado merteke 105,- Ft/m2-r61 130,- Ft/m2-re valtozik, ugyanakkor 201 5-t61 
minden telekado koteles ingatlan osszteruletebdl az elsd 1000 m2 adomentessegben 
reszesul. 

Fentiek alapjan kerem a tisztelt Kepviseld-testulet tagjait a rendelettervezetet 
javaslatainak targyalasara es a modosito rendelet elfogadasara. 

Budapest, 201 4. november Lx , 
a- Borbely L6nard 

polgarmester 



Budapest XXI. kerijlet Csepel ~nkormanyzatanak KepviselB-testijlete irgy dont, hogy 
a helyi ad6kr61 sz616 3412012. (X1.29.) onkormanyzati rendeletenek m6dositasar61 
szolo rendeletet megalkotja. 

A hatarozati javasla t elfogadasahoz a KepviselB-testiilet minositeff tobbsegfi 
tarnogat6 szavaza ta sziikseges. 





A rendelet celja, hogy a Kepviselb-testulet helyi adokrol szolo rendeletet, kulonosen a 
helyi adonemek merteket 6s az ezen adonemekhez kapcsolodo mentessegi szabalyokat 
modositsa. 

1 .  9: mddositja az epitmenyadb merteket 
2.9: modositja az telekadd merteket 
3.9: modositja a telekadohoz kapcsolodo adomentesseg szabalyozasat 
4.9: rendelkezik a jelen rendelet hatalyba lepeserbl 



1. A rendelet megalkot6s6nak indoka 6s chljai, amelyek a szab6lyoz6st szuks6gess6 
teszik 

A kozterhek az altalanos 
gazdasagi helyzettel 
osszefuggesben szu kseg es 
mertekben kerultek 
modositasra. 

A rendelet elfogadasa 
tobbletfeladatot nem 
eredmenyez, az adminisztracio a 
jelenlegi Ietszam terhere 
elvegezhetb. 

3. A rendelet alkalmaz6s6hoz sziikseges feltetelek 
/ - sieif&iyi klgfeiek 1- szet+&ti felf'&%%~: *-  I' 1'' 

Az adomertekek modositasanak elmaradasa jelen gazdasag kornyezetben koltsegvetesi 6s 
lakossagi problemakat eredmenyezhet. 

A meglev6 allomanyi 
letszam. 

A meglevd 
szervezet ben. 

A meglev6 
infrastru kt6ra 
hasznalataval. 

Az adomertekek 
valtozasaval 
tobbletbevetel varhato. 
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1. Az eldterjesztes egyeztetve dr. Vincze Anik6 aljegyzbvel. 

Velemeny: 

Az eszrevetelek atvezetesre kerultek. 

Budapest, 201 4. novem ber 

alairas 

2. Az eldterjesztes egyeztetve Halmos Istv6nn6 agazatvezet6vel. 

Velemeny: 

Az eszrevetelek atvezetesre kerultek. 

Budapest, 201 4. november 

alairas 
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