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A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az önkormányzat egyik alapjoga, hogy önkormányzati rendeletek útján, törvény keretei között
megállapítja a helyi adók fajtáit és mértékét. E jogot Magyarország Alaptörvénye és az
önkormányzati törvény biztosítja az önkormányzatoknak. Az önkormányzati adóhatóság által
beszedett önkormányzati adók évről-évre tervezhető és biztos bevételi forrást jelentenek. A
helyi adóknak elsősorban a közszolgáltatások finanszírozását kell fedezniük, az adóterheknek
arányban kell állniuk a közszolgáltatások számával, minőségével, és az adózók teherviselő
képességével.
A központi jogszabályok 2020. júniusi változásaival a Magyarország 2021. évi
költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény módosította többek között a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.).
A Htv. és a helyi adókról szóló 21/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeleten (a továbbiakban:
Ör.) alapuló rendelet-tervezetünket a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztályának (a továbbiakban: Hivatal) útmutatása alapján dolgoztuk
ki.
Előzményként szolgál, hogy a Hivataltól 2017. novemberében érkezett szóbeli, majd később
írásos javaslatukban arról tájékoztattak, hogy jogtechnikai szempontból - annak ellenére, hogy
önkormányzatunk nem kíván élni az adóztatás lehetőségével - a rendeletben szabályozni kell a
reklámhordozóra vonatkozó adó mértékét. Önkormányzatunk nem kívánta adóztatni a
reklámhordozókat, ezért az adó mértékét „0” Ft adómértékkel állapította meg.
Mivel az Ör-ben szabályoztuk a reklámhordozóval kapcsolatos szabályokat - figyelemmel arra,
hogy az adókötelezettség a reklámadó tekintetében 2020. július 15-től megszűnt - hatályon
kívül kell helyezni ezen rendelkezéseket.
A fentiek alapján javaslom az Ör. módosítását olyan módon, hogy a 2/A. §-t hatályon kívül
helyezzük, ezzel az eljárással eleget teszünk a törvényi kötelezettségünknek.
A tervezet egyéb vonatkozásban nem tér el a hatályos rendelettől, és nem tartalmaz adómérték
emelést, ill. kedvezmény, mentesség változást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 21/2011. (XII. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet elfogadja és .…../2020. (..…..)
számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2020. szeptember 21.

Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
/2020. (
) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 21/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
Hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló
21/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének a 2/A. §-a.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, a rendelkezését 2020. július 15-től kell
alkalmazni.

Tapolca, 2020. október…

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Iker Viktória
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a
helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.
A helyi adókról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban:
Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében –
az alábbiak szerint összegezhetők:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek nincs helyi társadalmi, gazdasági hatása.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet nem eredményez adminisztratív tehernövekedést eredményez.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet módosításának szükségességét a jogszabálynak való megfelelés indokolja.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti,
tárgyi és pénzügyi feltételt.

