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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület november 7-i ülésén első fordulóban elfogadta az idegenforgalmi adó
helyi bevezetéséről szóló 38/2010.(XII.31.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban:
Rendelet) módosító 200/2013. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Rendelettervezetet, amely kifüggesztésre került.
A könnyebb átláthatóság érdekében a kifüggesztett Rendelet-tervezet elfogadásának 2.
fordulójában javasolt módosításokat - félkövérrel szedetten - az első fordulóban javasolt
módosításokkal egységes szerkezetben jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.
A további módosítások indoka:
A Magyarország Kormánya T/12792 számú törvényjavaslata alapján a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) módosításra került 2014.01.01-i hatállyal.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és
a döntési javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Budapest, 2013.11.20.
Dr. Bácskai János s.k.
Polgármester

Döntési javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
megalkotja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2013. (…) önkormányzati rendeletét.
Határidő: 15 nap
Felelős: Dr. Nagy Hajnalka jegyző a kihirdetéséért
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1. számú melléklet
(A módosító javaslatokkal egységes szerkezetben)
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 építményben, 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. december …
Dr. Bácskai János
polgármester

Dr. Nagy Hajnalka
jegyző
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