
 

Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

.../2018. (... ...) önkormányzati rendelete 

az idegenforgalmi adóról szóló 38/2011. (X. 26.) XI.ÖK rendelet módosításáról 
 
 
Korábbi rendelkezések: 
 
  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     

Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi    
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1)         
és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás     
alapján, a Magyarország helyi    
önkormányzatairól szóló 2011. évi    
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13.       
pontjában meghatározott feladatkörében   
eljárva a következőket rendeli el: 

  
  
  
 
  
 
  
(2) Az adó mértéke személyenként és      
vendégéjszakánként 400 Ft. 
 

   
1. § Az idegenforgalmi adóról szóló      

38/2011. (X. 26.) XI.ÖK rendelet 5. § (2)        
bekezdése helyébe a következő rendelkezés     
lép: 

  
„(2) Az adó mértéke személyenként és      
vendégéjszakánként 500 Ft.” 
 

  2. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép         
hatályba. 
 
 

 
 
 
 
 

dr. Hoffmann Tamás                                 Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
 polgármester                                                               jegyző 
 
 
 

  



 

I n d o k o l ás 
az idegenforgalmi adóról szóló 38/2011. (X. 26.) XI.ÖK rendelet módosításáról 

szóló rendelethez 
 

  
Az 1. §-hoz  

 
Az Önkormányzat vezetése a jövő évi költségvetés tervezése miatt, a feladatellátáshoz           
szükséges pénzügyi háttér biztosításának érdekében, javasolja az idegenforgalmi adó         
mértékének emelését. 
Az idegenforgalmi adó rendelet 2012. évi hatályba lépése óta az adó mértékében nem történt              
változás. A gazdasági szükségszerűség indokolja a helyi adók mértékének emelését.          
Ugyanakkor a vezetés nem kívánja a kerületi polgárok adóterheit növelni, ezért tesz javaslatot             
a kerületben vendégéjszakát töltő látogatókat érintő idegenforgalmi adó növelésére. 
 

 
A 2. §-hoz 

 
Hatályba léptető  rendelkezést tartalmaz. 

 
  



 

  
EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

  
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének az        
idegenforgalmi adóról szóló 38/2011. (X. 26.) rendeletének módosítása várható hatásai – a            
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások            
tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

  
  

1. A rendeletalkotás   
várható társadalmi,  
gazdasági hatásai 
  
  
  

A rendelet módosítása jellemzően nincs hatással a kerületben         
élő polgárok életére. Elsődlegesen a kerületben      
vendégéjszakát töltő látogatók költségei emelkednek.  

2. A rendeletalkotás   
várható költségvetési  
hatásai 
  

Az idegenforgalmi adómérték emelése többletbevételt jelent      
az önkormányzati  költségvetésben. 

3. A rendeletalkotás   
várható környezeti és   
egészségügyi 
következményei  
  

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi     
következményei nincsenek. 
 

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható  
hatásai 
  
  

A rendeletmódosításnak adminisztratív terheket befolyásoló     
hatása nincs. 

5. A rendelet   
megalkotásának 
szükségessége, a  
jogalkotás 
elmaradásának várható  
következményei 

A rendeletmódosítás elmaradása esetén a jelzett többletbevétel       
nem realizálható. 

  
  
  



 

6. A rendelet   
alkalmazásához 
szükséges személyi,  
szervezeti, tárgyi és   
pénzügyi feltételek  
  
  

A rendelet alkalmazásához többlet személyi, szervezeti, tárgyi       
és pénzügyi feltételek nem szükségesek.  
 

7. Egyéb információ  
  
  

 - 

  
  
 

 
 
 
 
 
 


