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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2011. január 1-től hatályos 1. § (2) és (3) 

bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

„(2) A főváros esetében az építményadót, a telekadót, a magánszemély kommunális adóját és 

az idegenforgalmi adót a (3) bekezdés kivételével a kerületi önkormányzat, a helyi iparűzési 

adót a fővárosi önkormányzat jogosult bevezetni. 

(3) A kerületi önkormányzat által a (2) bekezdés szerint bevezethető adót a kerületi 

önkormányzat helyett a fővárosi önkormányzat akkor jogosult rendeletével bevezetni, ha 

ahhoz minden adóév tekintetében az érintett kerületi önkormányzat képviselő-testülete 

előzetes beleegyezését adja.” 

 

A fenti törvényi szabályozás szerint a kerületi önkormányzatok a helyi adó bevezetésének 

jogát átengedhetik a fővárosnak, ehhez azonban a Fővárosi Önkormányzatnak minden évben 

ki kell kérnie az adóbevezetésre jogosult kerületi önkormányzatok beleegyezését. Budapest 

Főváros Főpolgármestere ez évben is megkereste Képviselő-testületünket, kérve döntésünket 

az idegenforgalmi adó átengedésével kapcsolatban. 

 

Az idegenforgalmi adó bevezetésének két fő kritériuma a szállodák, egyéb fizető vendéglátó 

szálláshelyek száma és a várható bevételek nagyságrendje. Szállásadói nyilvántartó 

rendszerünkben jelenleg hat olyan szálláshely van, amely idegenforgalmi adó fizetésére 

kötelezett.  

 

A Fővárosi Önkormányzat arról tájékoztatta Hivatalunkat, hogy 2019. évben a bejelentkezett 

XXIII. kerületi szálláshelyek összesen 2.098.029,- Ft-ot fizettek be idegenforgalmi adó 

jogcímen. A befolyt idegenforgalmi adóból a kerületi önkormányzatok forrásmegosztás 

keretében részesülnek.  

Érdekes adat, hogy amíg Hivatalunk részére 2011. évben több mint 9 M Ft-ot utalt a 

Főváros idegenforgalmi adó jogcímen, addig 2019. évben már csak 499.063,- Ft-ot. A fent 

idézett jogszabályi rendelkezés 2011. évi módosítása óta már 17 önkormányzat döntött úgy, 

hogy önállóan kívánja beszedni az idegenforgalmi adót, ezért az évről-évre kilépő 

önkormányzatok miatt csökkent a forrásmegosztásba bevont összeg. 

 

A fentiekben részletezettek miatt az idegenforgalmi adó beszedését a 2021. év tekintetében 

nem javaslom átengedni a Fővárosi Önkormányzat részére. Amennyiben T. Képviselő-testület 

saját maga kívánja az idegenforgalmi adót bevezetni, úgy erről rendeleti szintű szabályozást 

kell alkotnia.  

 

A fentiekben részletezettek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

……./2020. (X.13.) határozata a Fővárosi Önkormányzat által bevezetendő 

idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó előzetes beleegyezéssel kapcsolatos döntéséről 

 

A Képviselő-testület - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (3) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva - úgy dönt, hogy  

 

„A változat” 
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I. nem adja beleegyezését ahhoz, hogy az idegenforgalmi adót Budapest Főváros 

XXIII. kerület illetékességi területén Budapest Főváros Közgyűlése 2021. évben 

bevezesse.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzatot értesítse a Képviselő-

testület döntéséről, továbbá hogy gondoskodjon Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 

5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelete szükséges módosításának előkészítéséről 

és a Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

Határidő:   

- a Fővárosi Önkormányzat értesítésére: azonnal,  

-  a helyi adórendelet módosításának előterjesztésére: 2020. novemberi

 munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülés napja 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

„B” változat 

 

I.      beleegyezését adja ahhoz, hogy az idegenforgalmi adót Budapest Főváros XXIII. 

kerület illetékességi területén Budapest Főváros Közgyűlése 2021. évben 

bevezesse. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzatot értesítse a Képviselő- 

testület döntéséről.          

              Határidő: azonnal          

              Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat  

elfogadása a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 

15.) önkormányzati rendelet 50. § a) pontja alapján minősített többséget igényel. 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 2. 

                                                            

 

 

 

                                                                                             Marótiné Sipos Ildikó 

                                                                                                    osztályvezető                                

            előterjesztő 


