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Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 38/2010
(XII.31.) számon megalkotta az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló rendeletét (a
továbbiakban: Rendelet) .
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban Jat.) 3. § alapján az azonos
vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg
ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul
párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy
olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet
ellentétes.
A Jat. 22. § (1) bekezdése alapján a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat
tapasztalatait is figyelembe véve a miniszter gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új
jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott
jogszabály keretében
a) az elavult, szükségtelenné vált,
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára
gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan,
vagy
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító,
a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve
megfelelő módosítására kerüljön sor.
Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése alapján az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat
lefolytatásáról az általa alkotott rendelet esetén a Magyar Nemzeti Bank elnöke, az önálló
szabályozó szerv vezetője, az önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik.
A fentiek alapján a Jat. párhuzamos és többszintű szabályozást tiltó rendelkezéseinek történő
maradéktalan megfeleltetése érdekében terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Rendelet
módosítására vonatkozó javaslatot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosításának tervezetét megtárgyalni
és elfogadni szíveskedjen.
Budapest, 2015. november
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: 2015. november 19.
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
…../2015. (….) önkormányzati rendeletét.
Határidő: 15 nap
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
Dr. Szabó József Zoltán jegyző

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015 (..........) 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.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az adó alanyára a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.)
foglaltak az irányadók.
2. §
A Rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az adómentességre a Htv-ben foglaltak az irányadók.
3. §
A Rendelet 6. § hatályát veszti.
4. §
A Rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezetteknek kell befizetnie a beszedést követő
hó 15. napjáig a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata idegenforgalmi
adó beszedési számlájára
5. §
Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Dr. Bácskai János
polgármester

Dr. Szabó József Zoltán
jegyző

Általános indokolás
A rendeletmódosítás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) párhuzamos és
többszintű szabályozást tiltó rendelkezéseinek történő maradéktalan megfeleltetését szolgálja.
Részletes indokolás
Az 1 – 4. §-hoz
A rendeletmódosítás a Jat. párhuzamos és többszintű szabályozást tiltó rendelkezéseinek
történő maradéktalan megfeleltetését szolgálja.
A 5. §-hoz
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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 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 adóiroda munkatársai részére többletfeladatot nem
jelentenek.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A jelenlegi rendelettervezet a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek való
megfelelést, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénynek 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.

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

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

2.§

2. §

Adókötelezettség
terheli
azt
a Az adó alanyára a helyi adókról szóló 1990.
magánszemélyt, aki nem állandó lakosként évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.)
az önkormányzat illetékességi területén foglaltak az irányadók.
legalább egy vendégéjszakát eltölt
3. §

3. §

A Htv. 30. § (1) bekezdésének a) pontja Az adómentességre a Htv-ben foglaltak az
szerinti adókötelezettség alól mentes:
irányadók.
a) a 18. életévét be nem töltött
magánszemély;
b) a gyógyintézetben fekvő beteg
szakellátásban részesül vagy szociális
intézményben ellátott magánszemély;
c) a közép- és felsőfokú oktatási
intézménynél
tanulói
vagy
hallgatói
jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság
intézkedése folytán, a szakképzés keretében,
a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a
településen székhellyel, vagy telephellyel
rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2)
bekezdése szerinti tevékenységet végző
vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység
vagy ezen vállalkozó munkavállalója által
folytatott
munkavégzés
céljából
az
önkormányzat
illetékességi
területén
tartózkodó magánszemély, továbbá
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
e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő
építményben, telken vendégéjszakát –
kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti

tevékenységéhez
kapcsolódó
céljából – eltöltő egyházi személy

részvétel

6. § (1) A fizetendő adót:

Hatályát veszti.

a) a szálláshely ellenérték fejében
történő
átengedése
esetén
a
szállásdíjjal együtt a szállásadó,
b) a szálláshely vagy bármely más
ingatlan
ingyenesen
történő
átengedése esetén a szálláshellyel,
ingatlannal rendelkezni jogosult az
ott-tartózkodás utolsó napján
(a
továbbiakban
együtt:
adóbeszedésre kötelezett) szedi be.
(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő
idegenforgalmi adót az adóbeszedésre
kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha
annak beszedését elmulasztotta.
(3) Az idegenforgalmi adót az adó
beszedésére kötelezett beszedheti abban a
külföldi pénznemben is, amelyben a
szállásdíj megfizetését lehetővé teszi, feltéve,
ha a Magyar Nemzeti Bank a pénzemet
jegyzi. Az adó beszedésre kötelezett az adó
külföldi pénznemben való megállapításakor,
és annak az önkormányzati adóhatóság
számára forintban való megfizetésekor a
Magyar Nemzeti Bank hivatalos, az adóévet
megelőző év utolsó napján érvényes
devizaárfolyamát kell, hogy alapul vegye.
7. §

7. §

Az idegenforgalmi adót a 6. § szerinti
adóbeszedésre kötelezetteknek kell befizetnie
a beszedést követő hó 15. napjáig a Budapest
Főváros
IX.
kerület
Ferencváros
Önkormányzata
idegenforgalmi
adó
beszedési számlájára.

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre
kötelezetteknek kell befizetnie a beszedést
követő hó 15. napjáig a Budapest Főváros
IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
idegenforgalmi adó beszedési számlájára

