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Tisztelt Eín ik Asszony!

Az Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T11297 . számú törvényjavaslathoz - a
Házszabály 94 . §-ában foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot
terjesztek elő :

A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - Negyedik rész XI. fejezet 42 . § következő módosítását javaslom .

42. § A helyi adókról szóló 1990 . évi C. törvény (Htv .) 19 . e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép :
„e) az épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó

-jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított -védő (biztonsági) terület azon része, amely a telek
településrendezési eszközben megállapított maximális beépíthetősége szerinti hasznosítását korlátozza .",
illetve a Htv . 31 . §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/31. § A 30. § (1) bekezdésének a) pon ja szerinti adókötelezettség alól mentes :l
„b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott

magánszemély ;"

Indokolás

Módosító javaslat!

A településrendezési eszközök és az egyes szakhatóságok adta lehetőségek egyes esetekben
hasznosíthatóvá teszik a védőterületet, például az autópályák mellett fekvő nagy érték-ti ingatlanok esetén.
Ezen területekre vonatkozó településrendezési eszközök jóváhagyási eljárása sarán a szak-hatáság minden
esetben előírja a védőtávolság feltüntetését, ezzel együtt azonban lehetőséget ad arra, hogy a későbbi
konkrét építéshatósági eljárás során az épület védőtávolságon belüli elhelyezéséhez hozzájáruljon. Ekkor
tehát ellentmond a településrendezési eszközökben szereplő védőtávolság szerinti adómentesség azzal a
későbbi lehetőséggel, mely szerint akár épület elhelyezésre is felhasználható a kérdéses telekrész.
Mindezeket figyelembe véve - amennyiben a védőterületen kívül eső földrészleten kihasználható az építési
övezet szerinti beépíthetőség - előfordulhat, hogy az eljárás során az ingatlan teljes egészére elmondható,
hogy semmiben sem, vagy minimálisan (az épület telepítésének kötöttsége) gátolja a tulajdonost
(használót) a hasznosításban . Javaslom ezért, hogy törvény erre vonatkozó rendelkezései módosuljanak oly
módon, hogy kizárólag a védőterület azon részletére élvezhessen mentességet telekadó alól az adóalany,
amely beépítési hasznosítási lehetőségét korlátozza .
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