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Tárgy:  A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az 
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módosítása 

 
Előterjesztő:  dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette:  Adóiroda 
   Berner József irodavezető 
 
Előzetesen tárgyalja:  Gazdasági Bizottság 2014. november 5. 
 Pénzügyi Bizottság 2014. november 5. 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  dr. Vabrik Györgyi s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 
  Rendelet X  

Határozat  normatív 
  hatósági 
  egyéb 

 
 
A döntéshez egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 
 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvényben meghatározott 
jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló többször módosított és kiegészített 1990. évi C. 
törvény 1.§ (1) és (2) bekezdésében adott felhatalmazása alapján megalkotta és elfogadta az 
idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2010 (XII.31.) rendeletét. 
 
Az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2010 (XII.31.) rendeletet a helyi adókról 
szóló többször módosított és kiegészített 1990. évi C. törvény törvényváltozásai miatt 
módosítani, pontosítani szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosításának tervezetét megtárgyalni 
és elfogadni szíveskedjen. 
 
Budapest, 2014. november 6. 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester 

 
 
 

I. Határozati javaslat: 
 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2010 (XII.31.) rendelet 
módosítását ugyanazon ülés keretében tárgyalja és fogadja el. 
Határidő: 2014. november 06. 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
 

Döntési javaslat: 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2010 (XII.31.) rendeletét módosító 
…../2014. (….) önkormányzati rendeletét. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 

  Dr. Szabó József Zoltán aljegyző 
 
 



A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
...../2014 (..........) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről 

szóló 38/2010. (XII.31.) rendelet módosításáról 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdése, valamint 43.§ (3) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bekezdés 
15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről 
szóló 38/2010. (XII.31.) rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el. 
 

 
 

1. § 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az 
idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2010 (XII.31.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: R.) 3. § d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
"d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a 
használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati 
jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, 
valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező 
lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv 
szerinti hozzátartozója," 
 

2. § 
 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
Budapest, 2014. november  
  
  

Dr. Bácskai János Dr. Szabó József Zoltán 
polgármester aljegyző 

  
  
A rendelet 2014. november ….. –én kihirdetve  
  
 Dr. Szabó József Zoltán 
 aljegyző 

 



A rendelettervezet részletes indokolása 
 

Általános indokolás 
 

A rendeletmódosítás a hatályos jogszabályoknak történő megfelelést szolgálja 
 

Az 1. §-hoz 
 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény hatályos szabályozását emeli be a rendeletbe. 
 

A 2. §-hoz 
 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
 



 
A Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének 

az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről 
szóló 38/2010. (XII.31.) rendelete 

 
 
 

3. § 
 
d) aki az önkormányzat illetékességi 
területén lévő üdülő tulajdonosa vagy 
bérlője, továbbá a használati jogosultság 
időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában 
álló üdülő használati jogával rendelkező 
lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, 
a bérlő hozzátartozója, valamint a 
lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő 
használati jogával rendelkező 
lakásszövetkezeti tag használati 
jogosultságának időtartamára annak 
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja], 

A Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 
...../2014 (..........) önkormányzati rendelete 
az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről 

szóló 38/2010. (XII.31.) rendelet 
módosításáról 

 
3. § 

 
d) aki az önkormányzat illetékességi 
területén lévő üdülő tulajdonosa vagy 
bérlője, továbbá a használati jogosultság 
időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában 
álló üdülő használati jogával rendelkező 
lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, 
a bérlő hozzátartozója, valamint a 
lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő 
használati jogával rendelkező 
lakásszövetkezeti tag használati 
jogosultságának időtartamára annak a Polgári 
Törvénykönyv szerinti hozzátartozója 
 



 HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az 
idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII.31.) rendeletet módosító 
…./2014. (….) önkormányzat rendeletének megalkotásához 
 
 
1. Társadalmi hatások 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatásai nincsenek. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. 
 
3. Környezeti hatások 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának nincs környezetre gyakorolt hatása 
 
4. Egészségügyi követelmények 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek 
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtása az adminisztrációs terheket nem növeli. 
 
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
A jelenlegi rendeletmódosítás a hatályos a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben 
foglaltaknak való megfelelést szolgálja. 
 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtása személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételeket nem 
igényelnek. 
 
 


