2ú

ffiěffi€m'w$*mmffi#ru
Budapest Józsefvá rosi Onkoľmá nyzat
Képviselő-testůilet e szám;ár a
Előterjesztő: Egry Attila alpolgármester
A képviselő-testületi ülés időpontj

a:

f)I

5.

június 25.

. sz. napirend

Tárgy: Javaslat az építményadĺírĺíI
sző|ő 3812014. (K.13.) önkormányzati rendelet
módosításáľa

A napirendet nyí|tlzárt ülésen kell táľgyalni, a rendelet elfogadásához egyszeĺu/minÍÍsitett
szav azattobb

sé

s s züks

és e

s.

ElorÉszÍľoszpxvpzpľl pcysÉc (NÉv,szIcNó): PÉNzÜcyl ÜcyoszľÁI-y
KÉszÍrerľe(ÜcvnĺľÉzoNEvľ): P.c.nIs GyulÁNÉ,MÉnpc Év,ą.).L'..-

I

PÉNzÜcn FEDEZETET IcÉNypI./Npl,ĺ IcÉNyľl-,lGłzoLÁS:
_

Jocl roNrRoLL:

n
,yÁ-,
v)ryLr'

ALKALMAS:
BľrľľrľszrÉsnp

I

0

l
2015 ./ÚN

DłNeo.ł.-RlvÁN Eowa

lp,cvzó
Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi x
Embeľi Eľőforrás Bizottság véleményezi
IJatfu o zati javaslat a bizottság számára:

A

Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja

előteri esztés me stár
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Képviselő-testtiletnek az

a|ását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Tényállás és a diintés tarta|mának ľészletesismertetése
Az 1990. évi C. tcĺľvény(Htv.) biztosítja az önkormáĺyzatoknak az aďő-megállapítás jogát.
Ennek keretében az onkormányzat Képviselő-testtilete határozza meg a helyi adók mértékét,
adómaximumát.

A Htv. 6.

$-a szerint az tjnkormányzat ađő-megá|Iapitźsi joga kiteĺjed tĺjbbek között

arra,hogy
Htv. 5. $-ában meghaÍźľozottadókat vagy ezek valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adőt
hatáIyon kívĹil helyezze, llletőleg módosítsa, azzal, hogy az évkozi módosítás naptari éven
belül nem súlyosbíthatj a az adőalanyok adóterheit' az adő bevezetésének időpontját és
időłartamát (határozott vagy hatźtrozat|an időre) meghatátozza) az adó mértékéta helyi
sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok
teherviselő képességéhez igazodőan megállapítsa.

A helyi önkormányzat - a tcirvény keľetei közott - széles k<jrű dontési szabadsággal rendelkezik
a helyi adómértékek differenciá|ását tekintve. A telepiĺlésen fellelheto ađőtárgyak kozöÍt az
adómérték meghatátozása kapcsán az ađőtźtrgyfajtája, a településen belüli ftldľajzi

elhelyezkedése, a hasznos alapterület nagysága, funkciója és használati módja' valamint egyéb
szempontok szerint is diffeľenciáIhat.
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Az

aďőmérték-differenciálás a|apját csak objektív szempontok képezhetik. A differenciált
adómérték e|őírásának lehetőségét biztosító adónatásijog természetesen nem ütkĺjzik aHtv. ] .
$-ának e) pontjában szeľeplő, a vállalkozások rendeleti inentesítéSét'kedvezményezéséttiltó
szabáIyba, vagyis vállalkozók ĺjz|eti célrt szo|gá|ő ingat|anaira is vonatkozhat.

Az

az

onkormányzat eddigi gyakorlatában aZ építményadómegállapítása során
nagysága szerint differenciáltan állapította meg az épitményadó méĺékét.

ingat|aĺ

zols.január 1. napjától az építményadóéves mértékeaz adőa\ap 10p m2 -t meg nem haladó
része után 500,-Ftlm,lév, az adóalap 100 m'-t meghaladó, de 1000 m'-t meg nem haladó része
után 1580,-Ftlmf lév,azadőalap 1000 mz-tmeghaladó ĺészeutáĺl820,-Ftlm2lév.
Az építményadómértékesávosan progľesszív módon került meghatározásra.

Az

adőtárgy funkciója (használat módja) szerinti differenciálás akkor valósul meg, ha az e|térő

hasznźiatijelleghez eltérő adómértéket kapcsolunk. Ahasználati mód szerinti kategórifü nem
feltétlenül az ingat|an-nyilvantartásban hasznáIt fogalmi rendszeľt követik, hanem erľrél
tźąabb, az épületben folýatott tevékenység jellegéhez kötodő differenciálási lehetőséget
biĺosíthat.Ebben az esetben az egyes kategóľiak az ingat|aĺlhoz kotődő funkció általĺános
j ellegére tekintetteI alakítható ki.

Az

előterjesztés mellékleteként beterjesztett rendelet-tervezetet az alábbiakban részletezettek
szerint javaslom elfogadni, és ennek a|apján az épitményadó mértékénekmeghatźrozásźná| a
következőket j avasolom:

A38/20I4.(XI.13.) ĺinkormányzatircĺđe|et7.$-a helyébe a kovetkező ľendelkezés lép:
,,7. $ (1)

Az

építményaďőalapja az építmény-'-ben szttmítotthasznos alapteľiilete.

(2)

Az

építményadóéves mértékealapkutatás, aIka|mazott kutatás' kíséľletifejlesztés céIját
szo|gá|ő épület, épületrész után:

a)

ađőa|ap100 m2 _t meg nem haladő tészę után 500,-Ftlmflév, az adőalap 100 m2-t
meghaladó, de 1000.'-t."g nem haladő része után 1500,-Ftlmflév, azađőaIap 1000 mz-t
meghaladó ľészeután |5}O,-FtJmf lév.

az

b) E rendelet alkalmazásában alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés cé|ját

szolgá|ő épiilet, épületrészaz, ameIyet a tríľsasági adóról és az osńalékadóról sző|ő 1996. évi
LXXXI. tĺirvény(a továbbiakban: Tao tv.) 4. s 32. pontjában meghatáĺozottakľa használnak.
(3) Az építményadóéves mértéke- a (2) b.ekezdésbenfoglaltak kiuételével - az adőaLap 100 m2
_t meg nem haladő része után 500,-Ftlm"lév, az ađőalap 100 m"-t meghaladó, de 1000 m,-t
meg nem haladó része után 1580,-Ft/m"lév, az ađőalap1000 m,-t meghaladó ľészeután 1820,-

Ftlm"lév.

() Az építményadóméľtékénekkiszámításźná| ađőttrgyankéntaz egy helyrajzi

szźtmon|évo

lakás, illetve az egy helyrajzi számon lévő nem lakás céljríľaszolgá|ő épület, épületrész
cisszesített adóköteles hasznos alapterĺiletétke|I az ađőalapjarlak tekinteni.''

II. A beterjesztés indoka
Jőzsefváros jövőképének alakítása és fejlődésének szempontjábóljelentős kiemelkedő hosszú
távu céI, hogy a kerület helyet és lehetőséget biztosítson a kutatás-fejlesztési tevékenységet
végzőknek, kutatás-fejlesztési célt szolgáló építményeklétesítésének.Kerülettink sokszínűségét
és dinamikus fejlődését szo|gá|ja az europai színvonalú innovációs létesítmények.A kutatásfejlesztési tevékenységek jelentős szellemi hozztnđottértékettartalmaző új, piacképes
termékek, szolgźitatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését eľedményezik,
el:lhęz kíván kerületiink hozzájźtruIni az építményadórendelet mellékletben szeľeplő
módosításával.

ilI.

A döntés céIja' pénziigyi hatása

további differenciá|ása az ingatlan hasznáIati módja szeľint is.
A döntés céIja az épitméĺyađó
A rendelet tervezet elfogadásávaI a2075. évre tervezett építményadónem cscikken, mert nincs
olyan ađőző a keľületben, aki kutatási' fejlesztési tevékenységrehaszná|ja az ingatlanát. A

további években a beszedhető ađőcsökkenhet a kutatás, fejlesztés céIjat szolgáló építmények
nagyságátől fiiggően.

IV.

A
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Képviselő-testület hatásköľe

a Magyarcrszág heIyi

önkormányzatairő|

szőIő 2011. évi

CLX)O0X. torvény 42. s 4. pontjában foglaltakon alapul.
A helyi adókľól sző|ő 1990. évi torvény 1.$ (1) bekezdése értelmébenaz cjnkormtnyzat
képviselő-testülete renđelettelhelyi adókat vezethętbe, a 6. $ c)-d) pontjában foglaltak szerint
megáI|apítja a helyi adók mértékét'mentességeket hattlrozhatmeg.

Fentiek alapján javasolom a Képviselő-testtiletnek az

1'.

sz. mellékletben szereplő rendelet-

tervezet elfogadását.
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Rendelet módosítás

Eľedeti rendelet
Bud.apest Főváľos VIII. keriilet Józsefuáľosi

Budapest Főváľos VIII. keľüIet Józsefvárosi

Onkoľmányzat Képvise|ő-testiiletének

3812014. (xI.13.) önkormányzati

On ko rmányzat Képviselő-testületének

........ĺf0Ĺs. (..........) önkormányzati

rendelete

ľendelete
az építményadóról szrĺIó

az építményadóról

38/20 14.(xI. 13. ) tinkormá'ny zati

ľendelet

módosításáľól

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefvárosi
onkormányzat Képviselő-testülete a helyi
adókľól szóló 1990. évi C. törvény 1. $ (1)
bekezdésében és a 43. s (3) bekezdésében kapott
fe|hata|mazása a|apján, az A|aptorvény 3f. cikk
(1) bekezdés h) pontjában meghatározoÍt
feladatkörében eljáľva a következőket

rendeli

e|:

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi
onkoľmányzat Képviselő-testülete a helyi
adókról szóló 1990. évi C. torvény i. $ (l)
bekezdésében és a 43. $ (3) bekezdésében kapott
felhata|mazása alapján, az A|aptowény 32. cikk
(1) bekezdés h) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. $ Az építményadóról szóló 38lf0I4.(XI.|3.)
7. s (l) Az építményadóalapja az építménym2- önkormányzati ľendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 7' $-a helyébe a következő rendelkezés
ben számított hasznos alapterülete.
lép:

(f) Az építményadóéves mértékeaz adőa|ap^ID}
m, _t meg nem haladó ľésze után 500,-Ft/m'lév,
,,7. $ (1) Az épitményadó alapja az épitmény m2az adőa|ap 100 m,-t meghaladó, de 1000 m,-t ben
számított hasznos alapterülete.
meg nem haladó része után 1580,-Ft/m.lév, az
adőa|ap 1000 m,-t meghaladó része után 1820'(f)
FtJm./év.

(3) Az építményadóménékénekkiszámításánál
adótárgyanként az egy helyrajzi számon |évő
lakás, illewe az egy hetyrajzi számon lévő nem

a) Az építményadóéves mértékealapkutatás,
alkalmazott kutatás, kísérletifejlesztés cé|ját

szolgáló épület, éĘületľészután:
100 m,_t meg nem haladó részeuttn
lakás cé|jára szolgáló épület, épületrész azadőa|ap
500,-Ft/m,lév, az adőaIap l00 m,-t meghaladó,
összesített adókĺjteles hasznos alapterületét kell
de 1000 m'-t m"g nem haladó ľészeután 1500,az adő alapjának tekinteni.
Ft/m,lév, az adő^a|ap 1000 m,-t megha|adó része
után 1580,-Ftlm.lév.

b) E

rendelet a|ka|mazásában alapkutatas,
alkalmazott kutatás, kísérletifejlesztés cé|ját
szo|gźiő épi'ilet, éptiletľészaz, ame|yet a társasági

adóról és az osztalékadóról sző|ő 1996. évi

LXXXI. törvény

(a tovóbbiakban: Tao tv.)
32' pontjában meghatáľo zottak a használnak.

építményadóéves méľtéke- a (2)
bekezdésben foglalnk kivételével- az adőa|ap
l00 m, -t meg nem haladó része utĺĺn500'Ftĺm'lév,az adőa|ap 100 m'-t meghaladó, de
1000 m'-t meg nem haladó része után 1580,aladó része
Ftĺm.lév,az adőa|ap 1000 m,-t

(3)

Az

4.s

után l820.-Ftlm,lév.

(4) Az építményadómértékénekkiszámításánál
adótárgyanként az egy helyrajzi számon lévő
lakás, illetve az egy helryrajzi számon lévő nem

lakás céljáľa szolgáló éptilet, éptiletľész
összesített adóköteles hasznos alapterületét kell
az adó a|apjttnak tekinteni.''

2. $ Ez a rendelet 2015. augusztus l-jén lép
batá|yba, és a hatalyba lépésétk<jvető napon
hatá|vtúveszti.

Az előterjesztés 1. sz. melléklete
B udapest Főváro s V III.
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Budapest Főváros VIII. keri'ilet Józsefuáľosi tnkoľmányzat Képviselő-testülete a helyi adókĺól szóló
1990. évi C. törvény l. $ (1) bekezdésében és a 43. $ (3) bekezdésében kapott fe|hata|mazása alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében e|járva

a

következoket rendeli el:

1. $ Az építményadórólszóló 38lf0I4.(XI.13.) onkormźnyzati rendelet (a továbbiakban:

Rendelet) 7. $-a helyébe a következő
,,7. $ (1)

Az építméĺyadőalapja az

rendelkezés lép:

építmény-'-be.' számított hasznos alapteľülete.

(2)

a)

Az építményadóéves mértéke alapkutatás,

aIka|mazott kutatás, kísérletifejlesztés céIját

szo|gáIő épület, éptiletrészután:

az

adőa|ap 100 m, _t^ -eg nem haladő része után 500,-Ftlm.lév, az ađőa|ap 100 m,-t
meghaladó, de 1000 m,-t meg nem haladó részę után 1500,-Ft/m"lév, az adőalap 1000 m,-t
meghaladó része után 1 5 80,-Ft/m,/év.

b) E rendelet alkalmazásźlban alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérletifejlesztés cé\át

szolgáló épület, épületrész az, amelyet a társasági adóróI és az osńa|ékadóról szőIő 1996. évi
LXXX. törvény (a tovóbbiakban: Tao tv.) 4. s 3f. pontjában meghatározottakĺa használnak.

(3) Az építményadóéves mértéke- a (2) bekezdésben foglaltak kivéteĺével- az adőa|ap I00
*2 -t meg nem haladó tésze utźn 5}0,-Ftlm2lév, az aďőa|ap 100 mz-t meghaladó, de 1000 mz-t
meg nem haladó része utźn 1580,-Ft/m"lév, az ađőa|ap 1000 m,-t meghaladó része utĺín
1820'-Ftlm.lév.

() Az

építményadómértékénekkiszámításźná| ađőtźrgyankéntaz egy helyrajzi szźmonlévó
lakás, illetve az egy helyrajzi számon lévő nem lakás céljríľaszolgtllő éptilet, épületrész
<jsszesített adókĺjteles hasznos alapteľiiletét kęII az adő alapjának tekinteni.',

2. $ Ez a rendelet 2015. augusztus l-jén lép hatá|yba, és a hatá|yba lépésétkövető napon
hatáIyát veszti.

Budapest, 2015.június ...

Danada-Rimán Edina
jegyző

dľ. Kocsis Máté

polgármesteľ

INDoKoLÁS
Általános indokolás

A

Htv. 6. $-a szerint az önkormźnyzat adó-megállapítási joga kiterjed többek kozotĺ arra,
hugy Htv. 5. $-ábalr lrtegha[ártrzot|. atlĺjkat vagy ezek valeľrlelyikét bevezesse, a ĺĺĺźlr
bevezetętĹadőthatáIyon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azza|,hogy az évkozi módosítás
naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adőa|anyok adóteľheit, az adő bevezetésének
időpontját és időtartamát (hatźLÍozott vagy hatátozatlan időre) meghatározza) aZ adó mértékét
a helyi sajátosságol<hoz, az önkormányzat gazdáIkođtlsi kĺjvetelményeihez és az ađőalanyok
teherviselő képességéhez igazodőan megállapítsa'
Részletes indokolás

Az

ép itményadó

ménékét határ ozza

1.

$-hoz

2.

$-hoz

me g.

Hatá|yb a lépteto rcnďelkezés eket taľta|maz.

Előzetes hatásvizsgá|at

A

jogalkotásróI szó|ó 2010. évi CXXX. törvény 17. $-a alapján Budapest Főváros VIII. kerüIet
Józsefváros tnkormányzat Képviselő-testiiletének az épitményadóról szóló rendelet módosításához
kapcsolódóan elvégzett előzetes hatásvizsgálat eredményérő| az a|ábbj täjékoztatást adom:

1.

Társadalmi hatás
rende]etben fog|altak végľehajtásával aZ adóméľtékés a mentességi korok részletes
meghatározása történhet me1aZ adőzói teherviselési képességekfigyelembevételével.

A

f

.
A

Gazdasági, költségvetési hatás

rendeletben foglaltak végrehajtásával kismértékűcsökkenés várható

az

építményadó

űj

adómértékek

bevételekben.

3.

Környezetvédelmi hatás

4.

Egészségügyi hatás

A rendeletben foglaltaknak környezetvédelmi hatása nincs.
A rendęletben foglaltaknak egészségtigyi hatása nincs.

5. Adminisztratív terheket növelo hatás
A rendeletben foglaltak végrehajtásával

valamennyi adőző

6.

r észére

adminiszľratív terhek jelentkeznek az

történő elő íľásával.

A rendelet a|ka|mazásához és végrehajtásához sztikséges személyi, tźlrgyi fe|tételek bővítése
nem szükséges.

