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

módosításáról 
 

1. előterjesztés száma: 191/2020. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Vandlikné Lengyel Edit aljegyző  
3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: Fritz Gábor jegyző 
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 
− az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 
− a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény  
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 
Általános indokolás: 
 
Tekintettel arra, hogy a 2020. évi LXXVI. törvény 4. § (1) és (2) bekezdése a hatályon kívül 
helyező rendelkezésekkel – az adórendszer egyszerűsítése érdekében – kiemelte a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvényből (a továbbiakban: Htv.) a reklámhordozók helyi 
építményadókötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket, a képviselő-testületnek módosítani 
szükséges a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletét, tekintettel arra, hogy az adónem már 
nem létezik. 
 
Továbbá az önkormányzati rendelet 10/A. §-ában foglaltakat, miszerint „Az Ügyfélkapu 
regisztrációval rendelkező vállalkozó a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó bejelentkezési, 
változás-bejelentési, bevallási kötelezettségét az önkormányzat honlapján közzétett 
elektronikus nyomtatvány kitöltésével és Ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával jogosult 
teljesíteni.”, szintén hatályon kívül kell helyezni tekintettel arra, hogy az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
9. § (1) aa) pontja egyértelműen meghatározza:  
 
„9. (1)…….elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy 
tekintetében a) az ügyfélként eljáró, aa) gazdálkodó szervezet.” 
 
Tehát valamennyi gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is) esetén elektronikus 
ügyintézési kötelezettséget ír elő a jogszabály. 



A helyi adórendelet hatálybaléptetésének meghatározásakor figyelemmel kell lenni a Htv. 
42/B. § (1) bekezdésére, miszerint az önkormányzati adóhatóság az önkormányzati adórendelet, 
valamint annak módosítása hatályba lépését megelőző hónap ötödik napjáig - a kincstár 
elektronikus rendszerén keresztül - adatot szolgáltat a kincstár számára. 
 
 
Részletes indokolás: 
 
1. §-hoz: Megszünteti a reklámhordozót, mint adónemet, valamint az ügyfélkapun keresztül 
történő adóbevallást már nem szabályozza, tekintettel a magasabb szintű jogforrásra. 
2. § -hoz: Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz. 
 
 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat: 
 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások 
 

A rendelet módosításnak nincsenek számottevő társadalmi, gazdasági és költségvetési 
hatásai. 
 

2. Környezeti és egészségügyi következmények 
 
A rendelet módosításnak nincsenek számottevő környezeti és egészségi 
következményei. 
 

3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
A rendelet módosításnak nincsenek számottevő hatásai azadminisztratív terhek 
vonatkozásában. 
 

4. A jogszabály módosításának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
A törvényi rendelkezésekhez kell igazítani az önkormányzati rendeletet. Ha ez elmarad, 
a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívást tesz. 
 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek 
biztosítottak. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosított rendeletet a mellékelt tartalommal 
megalkotni szíveskedjen. 
 
Bicske, 2020. október 21.  

        Fritz Gábor 
            jegyző 



Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2020. (X.30.) önkormányzati 
rendelete a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(tervezet) 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. 
§ (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 3. § (2) 
bekezdése, a 8/A. §-a és a 10/A. §-a. 

2. § Ez a rendelet 2020. december 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Bálint Istvánné     Fritz Gábor 
   polgármester          jegyző 
 
 

Z Á R A D É K : 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
Bicske, 2020. október 30. 
 Fritz Gábor 
 jegyző 

 
 


