Budafok-Tétény Budapest XXII . kerület Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. szeptember 12-i ülésére
Ügyiratszám………………………
Tárgy: Javaslat a 2020. évi idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó döntésre
Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 46. § (1) bekezdése alapján nyilvános
ülésen történik.
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdése szerint a települési
(községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselő-testülete rendelettel az illetékességi
területén helyi adókat, valamint települési adókat vezethet be. A főváros esetében speciális szabályok
vonatkoznak az egyes adónemek bevezetésére. A Htv. 1. § (2) bekezdése szerint 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.
A fent hivatkozott (3) bekezdés 2011. január 1-től a következő szabályt tartalmazza:
„(3) A kerületi önkormányzat által a (2) bekezdés szerint bevezethető helyi 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.”
Amennyiben a kerületi önkormányzat saját maga kívánja az idegenforgalmi adót bevezetni, úgy erről
rendeletet kell alkotnia.
2020. évre vonatkozóan az idegenforgalmi adó alkalmazását - a korábbi évek döntéseivel
megegyezően - javaslom átengedni a fővárosi önkormányzat részére, tekintve, hogy
kerületünkben nincsenek olyan működő kereskedelmi szálláshelyek, melyekből az adó bevezetése
esetén a forrásmegosztásból származó bevételi szintet (melynek előirányzata 2019-re 699 ezer Ft)
önállóan jelentősen meghaladhatnánk.
A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi
CXXXIII. törvény és a fővárosi önkormányzatos és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető
bevételek 2019. évi megosztásáról szóló 3/2019. (I.29.) Főv. Kgy. rendelet alapján a fővárosi
önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételből 2019. évben a fővárosi
önkormányzatot 54%-os, a kerületi önkormányzatokat 46%-os részesedés illet meg. A
forrásmegosztásból értelemszerűen nem részesülnek azok a kerületi önkormányzatok, akik maguk
működtetik az idegenforgalmi adót. A fővárosi önkormányzat az idegenforgalmi adóból 2019. évre
13.000.000 Ft bevételt tervez, amelyből a 46%-os részesedés 5.980.000 Ft. Ezt az összeget osztják fel
a XVII.-XXIII. kerületi önkormányzatok között, ugyanis az I.-XVI. kerületi önkormányzatok maguk
alkottak rendeletet az idegenforgalmi adó bevezetéséről.
A 46%-os részesedésnek megfelelő 5.980.000 Ft a XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. és XXIII.
kerületi önkormányzat között lakosságszám-arányosan kerül felosztásra (tehát nem a helyben képződő
idegenforgalmi adót osztják vissza), így Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatát ~11,7
% illet meg, ezáltal 699 ezer Ft jut önkormányzatunknak.

A kerületünkben nagyobb szálloda nem üzemel, a nyilvántartásaink szerint összesen 19 db szálláshelyszolgáltató működik (a tavalyi évhez hasonlóan). A KSH adatai alapján a XXII. kerületben 2018. évben
1562 vendég összesen 5357 vendégéjszakát töltött el a kerületi szálláshelyeken.
A KSH adatai az összes vendéget és vendégéjszakát tartalmazza, de ezekből az adatokból nem nyerhető
ki, hogy a vendégek közül hány olyan van, akik a Htv. szerint mentességet élveznek az idegenforgalmi
adó alól (tipikusan pl. kollégisták, 18 év alattiak vagy azok a magánszemélyek, akik munkavégzés
céljából tartózkodnak az önkormányzat illetékességi területén). A KSH adatai és az interneten
meghirdetett vendégéjszakák árai alapján, ha saját magunk működtetnénk az idegenforgalmi adót,
maximálisan évi kb 750.000 ezer Ft bevételre tehetnénk szert a fővárosi önkormányzat által alkalmazott,
vendégéjszakánként 4 %-os adómértékkel (egyben adómaximummal) számolva.
A tavalyi évi előterjesztés számaihoz képest megállapítható, hogy 3%-kal több vendégéjszakát töltöttek
el kerületünkben, azonban az idegenforgalmi adóból forrásmegosztás útján származó bevételünk
tervszáma 24 %-kal csökkent.
A bevételi terv csökkenéséhez hozzájárult, hogy 2018. évben a tervezett 915 ezer forintból
mindösszesen már csak 834 ezer forint bevétel teljesült ezen az adónemen, továbbá 2018. évtől a XVI.
kerületi önkormányzat az adónemet már önmaga működteti, így a fővárosi önkormányzathoz befolyt
bevételek is csökkentek.
Amennyiben önkormányzatunk saját hatáskörben működtetné az idegenforgalmi adót, akkor a csekély
bevételnövekedéssel szemben a működtetés adminisztratív költségei is felmerülnének, mely kiadás
költségvetésünket terhelné. Az adóigazgatási feladatokat – különösen a feltárást - nehezítené továbbá
az elmúlt években elindult ún. megosztásos gazdaság térnyerése is (pl. az Airbnb-n keresztül eltöltött
vendégéjszakák is az idegenforgalmi adó hatálya alá esnek).
A fentiekben részletezett körülmények miatt a Képviselő-testület már az elmúlt években is átengedte az
idegenforgalmi adó bevezetésének jogát Budapest Főváros Önkormányzata részére.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.
Határozati javaslat
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete beleegyezését adja ahhoz,
hogy az idegenforgalmi adót a XXII. kerület illetékességi területén Budapest Főváros Önkormányzata
2020. évben bevezesse.
Határidő: a határozatnak a fővárosi önkormányzat részére történő megküldésére: 2019. szeptember 17.
Felelős:

Polgármester

Végrehajtást végzi:

Adóügyi Iroda

A támogató döntéshez az Mötv. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbség szükséges.
A döntéshozatal az Mötv. 48.§ (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.
Budapest, 2019.……….……
Karsay Ferenc
Polgármester
Az előterjesztés mellékletet nem tartalmaz.
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