
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a helyi adókról szóló 17/2015.(X.28.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

1. előterjesztés száma: 156/2022. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Vandlikné Lengyel Edit 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Fritz Gábor 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

 1. melléklet: rendelet - tervezet  

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), 

− helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény  

− az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

− a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

− a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

I. Általános indokolás 

 

A helyi adókról szóló 17/2015.(X.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § 

(2) bekezdése szerint 

„8. § (2) Az építményadó mentességről jelen Rendelet 1. mellékletében meghatározott 

bevalláson kell nyilatkozni és mellékelni kell az önkormányzati adóhatóságok által 

rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM 

rendelet 1. mellékletében meghatározott bevallást.” 

Tekintettel arra, hogy az idézett szakaszban hivatkozott 35/2008.(XII.31.) PM rendelet hatályát 

vesztette, szükséges az önkormányzati rendeletünket módosítani. 

Az adóalanyok a – központilag elkészített, E-önkormányzat portálról elérhető – elektronikus 

nyomtatványnak megfelelő adattartalommal teljesítik bevallási kötelezettségüket. 

A Rendelet 10. §-a hivatkozik a helyi iparűzési adó adónemnél az adómentesség esetében a 

helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39/A. §-ára, mint adóalap 

számítási metódusra, azonban az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. 

törvény 67. §-a hatályon kívül helyezte - az önkormányzat által nyújtható adómentességet 

szabályozó – a Htv. 39/C. § (2) bekezdésében a „39/A. § vagy” szövegrészt, ezért indokolt a 

Rendeletben is e merev hivatkozás hatályon kívül helyezése. 

 



 

 

 

 

II. Részletes indokolás 

 

1. § A Rendelet 8. § (2) bekezdésének változását tartalmazza. 

       A Rendelet 10. §-ának változásait tartalmazza. 

2. § Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

 

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabályok 

előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály 

valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 

hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: 

 

Hatásvizsgálati lap 

 

1. Társadalmi hatások 

A rendelet módosításának különösebb társadalmi hatása nincs. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások   

A rendelet módosításának gazdasági, költségvetési hatása nincs. 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

      A rendelet módosításának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

Adminisztratív terhet nem jelent a rendelet módosítás. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

Amennyiben a rendeletünk nem illeszkedik a magasabb szintű jogszabályhoz, úgy a 

törvényességi felügyeleti szervünk törvényességi észrevétellel élhet. 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 



 

 

 

1. melléklet 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 

rendelete 

a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésében és 39/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti a helyi adókról szóló 17/2015.(X.28.) önkormányzati rendelet 

a) 8. § (2) bekezdésében az „és mellékelni kell az önkormányzati adóhatóságok által 

rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. 

(XII. 31.) PM rendelet 1. mellékletében meghatározott bevallást” szövegrész, 

b) 10. §-ában a „Htv. 39/A. § vagy” szövegrész. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 
 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

 polgármester  jegyző 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2022. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 


