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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2020. szeptember 15-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 
4. §. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte a reklámhordozók utáni építményadóra vonatkozó 
rendelkezéseket.  
A 150.§ (1) bekezdése alapján a módosítás 2020. július 15-én lép hatályba, tehát a reklámhordozók 
utáni építményadót 2020. évre időarányosan január 1. - július 14. közötti időszakra kell megállapítani. 
Amiatt, hogy az önkormányzat rendelete ne kerüljön ellentétbe a törvényi szabályozással, szükséges 
a helyi építményadó rendeletből hatályon kívül helyezni a reklámhordozók adójára vonatkozó 
rendelkezéseket. 
 
Az Adóügyi Iroda hivatalból állapítja meg az adókötelezettség módosítását a 2020. évi adó 
tekintetében. Tekintettel arra, hogy az adót évi két egyenlő részletben kell megfizetni, és az első félévi 
részlet március 15-én volt esedékes, így a második félévre a 2020. július 1-je és július 14-e között 
időszakra eső időarányos részt kell az adózónak megfizetnie.  
 
A változás 7 (hét) adóalanyt érint, a 2020. évre kivetett adó összege 2 224 800.-Ft, amelynek 
majdnem a fele erre az évre kiesik az önkormányzati bevételek köréből, a következő évben pedig a 
teljes összeg. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet megalkotásához az Mötv. rendelkezései 
értelmében minősített többség szükséges.  
 
 
Kérem az előterjesztés és a rendelet-tervezet megvitatását és egyetértésük esetén a mellékelt 
rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Alsóörs, 2020. szeptember 8. 
    

Tisztelettel: 
 

 
Báró Béla  
   jegyző 
 



RENDELET TERVEZET 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020. (IX.16.) önkormányzati 
rendelete 

a helyi adókról szóló 14/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 14/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet: 5. § (3) bekezdése, 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. július 15. napjától 
kell alkalmazni. 

INDOKOLÁS 
 

Általános indokolás 
 
Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 
4. §. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte a reklámhordozók utáni építményadóra vonatkozó 
rendelkezéseket.  
A 150.§ (1) bekezdése alapján a módosítás 2020. július 15-én lép hatályba, tehát a reklámhordozók 
utáni építményadót 2020. évre időarányosan január 1- július 14. közötti időszakra kell megállapítani. 
Amiatt, hogy az önkormányzat rendelete ne kerüljön ellentétbe a törvényi szabályozással, szükséges 
a helyi építményadó rendeletből hatályon kívül helyezni a reklámhordozók adójára vonatkozó 
rendelkezéseket. 

 
Részletes indokolás 1.§-2.§ 

 
Az építményadóról szóló rendelet reklámhordozók adójára vonatkozó valamennyi rendelkezésének 
hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. (Mentesség, adóalap, adó mértéke.) 
A módosító rendelkezés hatályba lépésének időpontját határozza meg. 
 
Alsóörs, 2020.szeptember 8. 
 
 
 

Hebling Zsolt    Báró Béla 

polgármester      jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. szeptember … 

 

Báró Béla 

jegyző 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



Előzetes hatásvizsgálat 
 az építményadóról és egyes helyi adórendeletek módosításáról szóló 14/2014.(XI.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2020. (IX.16.) önkormányzati rendelet 

tervezetéhez. 
 

 
A jogalkotásról szóló törvény szerint a jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz 

igazodó részletezettségű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével fel kell, hogy mérje a szabályozás 

várható következményeit, az önkormányzati rendelet esetén az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

a képviselő-testületet tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell: 

 

a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását különösen: 

aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait 

ab.) környezeti és egészségi követelményeit 

ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

1.1 A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági költségvetési hatásai: 

A jogszabály megalkotásával a képviselő-testület eleget tesz a jogszabályi változások helyi rendeleten 

való átvezetési kötelezettségének A tervezetben szereplő módosítások  nem jelentenek érdemi 

változást, inkább technikai, jogszabály-szerkesztési szempontból történő javítások szerepelnek a 

tervezetben. A törvényi változások miatt erre az évre mintegy 1,1 millió.-.Ft, a következő évre közel 

2,2 millió.-Ft bevételkiesést eredményeznek.  

 

1.2 Környezeti és egészségügyi következményei:  

A tervezet elfogadásának számottevő környezeti és egészségügyi következményei nem várhatók.  

 

1.3 Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  

A rendelet alkalmazása az általános ügymenetbe beletartozik, a 7 adóalanyra vonatkozó új kivetések 

elkészítése számottevő többletfeladattal nem jár.  

 

2. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

 

A helyi rendelet módosítása igazodik a törvény szövegkörnyezetéhez. Törvénysértést követne el az 

önkormányzat, ha nem módosítaná a törvénynek megfelelően a rendeletét.  

 

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

A rendelet végrehajtásához a személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.  

 
Alsóörs, 2020. szeptember 8. 
 

     Báró Béla 
       jegyző 


