
Iktatószám: KI/52-4/2011/XV.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. december 31-én 10 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye: Budapest VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal
Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. I. emelet Tanácsterem

Jelen vannak: Vattamány Zsolt polgármester, Juhász Gábor, , Szikszai Zsolt alpolgármesterek
Bartusné Benedek Barbara, Benedek Zsolt, Gergely József, Kismarty Anna, Dr. Kispál Tibor,
Megyesi Mózes, Molnár István, Nagy Marianna, Puskás Attila Sándor, Ripka András, Tímár
László, Wencz Miklós képviselők

Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, Fitosné Z. Zsuzsanna, dr. Saáry Tibor, Schindler Gábor
irodavezetők

Távol maradt: Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármester, Moldován László, Stummer
János képviselők

Az ülést vezette: Vattamány Zsolt polgármester alpolgármester

A jegyzőkönyvet vezette: Mogyorósi-Filep Szilvia

Vattamány Zsolt
Köszönti a megjelent képviselő hölgyeket, urakat, vendégeiket és mindenkit, aki az
Erzsébetvárosi Televízión keresztül kíséri figyelemmel munkájukat. Szeretné megköszönni
minden kedves Képviselőnek aki ezen a jeles napon megjelent. A múltkor úgy búcsúztak el, hogy
idén már valószínűleg nem fognak találkozni – legalábbis ülés keretében – az élet mégis másképp
hozta. Ezért még egyszer nagyon szépen köszöni, hogy lehetővé tették, hogy Erzsébetváros jövő
évi költségvetési tervezését nagyban megkönnyítő és megsegítő kérdésről tudjanak dönteni.

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 31-i rendkívüli ülését
megnyitja. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy jelen van 15 fő, az ülés
határozatképes.

A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták javaslatát a mai ülés napirendjére.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a napirendi javaslathoz módosító indítvány nem
érkezett.

Szavazásra teszi fel a meghívóval együtt kiküldött napirendi javaslatot, melynek elfogadásához
egyszerű szavazattöbbség szükséges.
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület 13 igen 0 nem 2
tartózkodással a következő határozatot hozta:

720/2010. (XII.31.) számú határozat:
- Napirend elfogadásáról -
(13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy mai ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2010.(... ...) rendelete az idegenforgalmi adó bevezetéséről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt
A napirend elfogadását követően áttérnek a napirend pontok tárgyalására, melynek előterjesztője
saját maga, így átadja az ülésvezetés jogát Szikszai Zsolt alpolgármester úrnak.

1. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2010.(... ...) rendelete az idegenforgalmi adó bevezetéséről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Szikszai Zsolt
Üdvözöl minden jelenlévőt. Kérdezi az előterjesztőt kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megadja
a szót Vattamány Zsolt polgármester úrnak szóbeli kiegészítésre.

Vattamány Zsolt
Köszöni a szót. Amiért ma ilyen lóhalálában össze kellett hívni ezt az ülést, azaz, hogy idén év
végén történt a parlamentben egy módosítás az idegenforgalmi adóról. Eddig az idegenforgalmi
adót a Főváros szedte és a forrásmegosztás keretén belül juttatott vissza a kerületi
önkormányzatoknak belőle. Az elfogadott törvény szerint azonban a kerületi önkormányzatoknak
kell dönteniük, hogy ők szedik-e be, vagy a beszedés jogát meghagyják a Fővárosi
Önkormányzatnál. A döntést mindenféleképpen meg kell ma hozniuk, ezért is kellett
összejönniük, hiszen ha nem döntenek, akkor sem a Főváros nem szedheti be azt a pénzt és ez
által ők sem jutnak bevételhez, illetve ők sem szedhetik be ezt a pénzt és akkor végképp nem
jutnak bevételhez. Két lehetőség előtt álltak, amikor ezt az egész rendeletet végig kellett
gondolni, az egyik az volt, hogy meghagyják a Fővárosnál a beszedés jogát, vagy pedig átveszik
és ők szedik be ezt az adót – ebben az esetben viszont meg kellett határozni a mértékét. Mivel ez
nem új adó, csak a beszedő személye változik, abban az esetben ha úgy döntenek, hogy ezt
Erzsébetváros Önkormányzata szedje be, így nincsenek elkésve, tehát ma is dönthetnek erről. A
mértéke az adónak 3% volt, ő benyújtott egy módosító indítványt, amely azt irányozza elő, hogy
ez a 3% maradjon, és ez által ki tudnak kerülni jogi problémákat, nem lesz megtámadható a
rendeletük, legalábbis az egész hetes tanácskozások után erre jutottak. Az előterjesztésben az
szerepel, hogy 431 FT/fő/nap lesz az idegenforgalmi adó, azonban most mégis arra kéri a
Testületet, hogy támogassák előterjesztőként benyújtott módosító indítványát, amely azt
irányozza elő, hogy 3% legyen. Röviden összefoglalva a javaslatuk az, hogy élve a törvény adta
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lehetőséggel ezt az adót ők maguk szedjék be, ez által Erzsébetváros Önkormányzat bevétele –
számítások szerint – több tízmillióval meghaladhatja azt az összeget, mint amire egyébként
számíthatnának. Ez az egyik javaslata, a másik pedig, hogy az adó mértéke 3% legyen. Kéri a
tisztelt Képviselő-testületet a javaslaat megtárgyalására és elfogadására.

Szikszai Zsolt
Köszöni a kiegészítést. Megállapítja, hogy az előterjesztést a Bizottságok nem tárgyalták, a
napirend felett megnyitja a vitát. Megadja a szót Puskás Attila Sándor képviselő úrnak.

Puskás Attila Sándor
Köszöni a szót. Egyrészről már a Polgármester Úr kitért egy olyan részre amit feltett volna
kérdésként, hogy a meghatározott egy összegű 431 Ft az megfelel-e a törvényi feltételeknek. Úgy
látszik ezt többen is észrevették, a 3% az egyértelműbb. Két kérdése lenne az egyik az adó
alanyok és az adómentességet kapok köre, tehát a Htv 30 és 31 §. Amit ő kérdésként feltesz azaz,
hogy ez a kereskedelmi szállásadóhelyekre vonatkozik vagy az összes épületre és összes lakásra
vonatkozik-e, vagy ez alól mentesek-e a lakások?

Szikszai Zsolt
Megköszöni a hozzászólást és lezárja a napirend feletti vitát. Válaszadásra átadja a szót
Vattamány Zsolt polgármester úrnak.

Vattamány Zsolt
Köszöni a szót. A 431 Ft megfelel. Van olyan önkormányzat ahol ezt fogadták el. Körbe
érdeklődtek, hogy a budapesti kerületek hogyan viszonyultak ehhez a kérdéshez, elképzelhetőnek
tartja, hogy lesz olyan kerület amelyik lecsúszik erről a dologról, ők most azért ülnek itt, hogy ne
csússzanak le. A kerületek egészen színes képet mutatnak abban a tekintetben, hogy ki mit fogad
el, van aki 4%, van aki 2,9% és van aki forintosította. Ők azt gondolták, hogy az a járható út és
jogilag meg nem támadható, ha azt mondják, hogy 3% és nem emelnek rajta, ha emelni akarnak
arra később lehetőség van. A mentességet pedig a törvény szabályozza, a fölé nem kívánnak
menni, alá pedig nem mehetnek. Az adó alanyának meghatározása pedig benne van az
előterjesztésben: „Adókötelezettség terheli azt a természetes személyt, aki nem állandó lakosként
az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.” világosan fogalmaz a
rendelettervezet.

Szikszai Zsolt
Köszöni a választ. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez egy módosító
indítványt érkezett melyet az előterjesztő nyújtott be. Szavazásra teszi fel az előterjesztő által tett
módosító indítványt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület 13 igen 0 nem 2
tartózkodással a következő határozatot hozta:

721/2010. (XII.31.) számú határozat:
- Elfogadott módosító indítványról a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010.(... ...) rendelete az idegenforgalmi adó
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bevezetéséről” című rendelettervezethez -
(13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő által a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének .../2010.(... ...) rendelete az idegenforgalmi adó bevezetéséről” című
rendelettervezethez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:

Vattamány Zsolt
„Tisztelt Képviselő-testület!
Az idegenforgalmi adó bevezetéséről szóló helyi önkormányzati rendelet-tervezet módosítására az
alábbi javaslatot teszem.
Az előterjesztésben az adó alapjának meghatározása személyenként és vendégéjszakánként 431
Ft-ban történt. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 33. § b) pontja lehetőséget biztosít
arra, hogy az adó mértékét %-ban állapítsa meg az önkormányzat. Ezért 2011. évtől az adó
mértékét - a korábbi mértéknek megfelelően - az adóalap 3 %-ában javasolom megállapítani.
A módosító indítvány elfogadásával az adó mértéke nem változik. A beszedésre jogosult jogi
személy változik, miután 2011. évtől a Fővárosi Önkormányzat helyett Budapest Főváros VII.
Kerület Erzsébetváros Önkormányzata felé kell az idegenforgalmi adót bevallani és teljesíteni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet módosító indítvány elfogadására.

Az Ör. 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az adó alapja

4. §
Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj (a szálláshely
általános forgalmi adóval csökkentett ára a kötelező reggeli és egyéb szolgáltatások nélkül),
ennek hiányában a szállásért bármilyen jogcímen (például: üdülőhasználati jog) fizetendő
ellenérték (például: üzemeltetési költség).

Az Ör. 5. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az adó mértéke

5.§
Az idegenforgalmi adó mértéke a 4. §-ban meghatározott adóalap 3 %-a.

Az Ör. 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az adózással kapcsolatos nyilvántartások

9. §
(1) Az adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amiből

megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma és a 4. § szerinti adóalap összege.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég nevét, címét és az eltöltött vendégéjszakák
számát, a szállásdíj, vagy üzemeltetési díj és a beszedett adó összegét.

Az Ör. 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
11.§
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Jelen rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.”

Szikszai Zsolt
Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott rendelet-tervezetet az elfogadott módosítással
együtt, felhívja a figyelmet, hogy a rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület 12 igen 0 nem 3
tartózkodással a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2010.
(XII.31.) rendelete az idegenforgalmi adó bevezetéséről
(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás, 0 nem szavazott)

A rendelet az jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

Szikszai Zsolt
Minden jelenlévőnek és az Erzsébetvárosiaknak sikerekben gazdag boldog új évet kíván.
Visszaadja az ülésvezetés jogát Vattamány Zsolt polgármester úrnak.

Vattamány Zsolt
Megállapítja, hogy a mai ülés végére értek. Még egyszer megköszöni a Képviselő-testület
munkáját, hogy szinte teljes létszámban jelen voltak egy ilyen jeles napon, az mutatja a
Képviselők elkötelezettségét, még egyszer köszöni. Mindenkinek nagyon boldog ünnepeket és
önmaguknak is szerencsés – mert arra szükségük lesz – boldog új esztendőt kíván és a Képviselő-
testület mai ülését 10 óra 16 perckor bezárja.

K.m.f.

Dr. Kálmán Zsuzsanna Vattamány Zsolt
címzetes főjegyző polgármester


