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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 Képviselőtestülete 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 az elmúlt 
időszak törvényváltozásai, valamint a helyi adókról szóló többször módosított és kiegészített 
1990. évi C. törvény 2014.01.01-től hatályba lépő törvényváltozásai miatt módosítani, 
pontosítani szükséges. 
 
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja 
meg, és az alábbi határozati javaslatot fogadja el. 
  
Budapest, 2013. október 30. 

Dr. Bácskai János s.k. 
         polgármester 

 
Határozati javaslat: 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII.31.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló …/2013. számú előterjesztés 1. számú mellékletét rendelet-
tervezetként elfogadja, és kifüggesztésével egyetért. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Dr. Nagy Hajnalka jegyző a kifüggesztésért 
 
 



1. számú melléklet 
 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2013. (…...) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről 

szóló 38/2010. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott 
feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 38/2010. (XII.31.) 
rendelete az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről (a továbbiakban: Rendelet) 3. § e) 
pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát – kizárólag az 

egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő 
egyházi személy.” 

 
2. § 

 
A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég nevét, születési dátumát, címét és az 

eltöltött vendégéjszakák számát, a szállásdíj és a beszedett adó összegét.” 
 

3. § 
 
Ez a rendelet 2014.01.01-én lép hatályba.  
 
 
Budapest, 2013. november … 
 
 
 

Dr. Bácskai János Dr. Nagy Hajnalka 
polgármester jegyző 

 



2. számú melléklet 
 

I N D O K O L Á S 
 

Általános indokolás 
 

Az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletet 
az elmúlt időszak törvényváltozásai, valamint a helyi adókról szóló többször módosított és 
kiegészített 1990. évi C. törvény módosításai miatt módosítani, pontosítani szükséges. 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 
A hatályos Htv-nek való megfelelés miatti pontosítás. 
 

2. §-hoz 
 
Az adó beszedésére kötelezett által vezetendő nyilvántartás (vendégkönyv) adattartalmának 
pontosítására irányul a módosítás, melynek célja annak egyértelmű megállapítása, hogy a 
Rendelet 3. § a) pontja alapján adható mentesség feltételei fennállnak-e. 
 

3. §-hoz 
 
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 



3. számú melléklet 
 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az 
idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII.31.) önkormányzati 
rendeletének módosításához. 
 
1. Társadalmi hatások 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt közvetlen hatásai nincsenek. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, valamint költségvetésre gyakorolt 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 adóiroda munkatársai részére többletfeladatot nem 
jelentenek. 
 
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
A jelenlegi rendelettervezet a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításainak való 
megfelelést szolgálja. 
 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 
 



4. számú melléklet 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának 38/2010. (XII.31.) 
rendelete az idegenforgalmi adó helyi 
bevezetéséről 
 
 
 
 

  
3. § e) az egyház tulajdonában lévő 

épületben, telken vendégéjszakát – 
kizárólag az egyház hitéleti 
tevékenységében való részvétel céljából- 
eltöltő egyházi személy. 

 
 
 
 
9. § (2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a 

vendég nevét, címét és az eltöltött 
vendégéjszakák számát, a szállásdíj és a 
beszedett adó összegét. 

 
 
 

A Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének …../2013. (…...) 
önkormányzati rendelete az 
idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről 
szóló 38/2010. (XII. 12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
 
3. § e) az egyházi jogi személy tulajdonában 

lévő épületben, telken vendégéjszakát – 
kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti 
tevékenységéhez kapcsolódó részvétel 
céljából – eltöltő egyházi személy. 

 
 
 
 
9. § (2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a 

vendég nevét, születési dátumát, címét és 
az eltöltött vendégéjszakák számát, a 
szállásdíj és a beszedett adó összegét. 

 
 

 


