Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője

Előterjesztés
polgármesteri döntéshozatalhoz történő egyeztetéshez
Tárgy: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
adókról szóló 3/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztést készítette: Lőkös Katalin adóügyi főelőadó
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam: Polgár Beatrix jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel a veszélyhelyzet ismételten kihirdetésre került.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
„ Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat-és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati
intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.”
Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti
összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester
gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.
Fenti tárgyban az alábbi javaslatot teszem a 2020. évi LXXVI. törvény, Magyarország 2021.
évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény módosítása alapján
1. § (2), (3), és (4) bekezdések hatályon kívül helyezése.
3. § (2) bekezdés hatályon kívül helyezése.
4. § (2) bekezdés hatályon kívül helyezése.
A Rendelet 17. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,5 %-a.
(2) Mentesül a helyi iparűzési adó fizetés alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási
szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 12 millió forintot nem haladja meg és területi ellátást
végez Balatonakarattya területén.
18. § hatályon kívül helyezése.
Az adórendelet egyéb pontjai nem változnának.
Balatonakarattya, 2020. november 30.
Polgár Beatrix
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a helyi adórendelet módosításához
A tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása
a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
aa)
A rendelet módosítása közvetlen társadalmi hatása: a joganyag megegyezik a hatályos
törvény szerinti szabályozással.
ab)
A rendelet módosításának kedvezőtlen gazdasági hatása van.
ac)
A rendelet módosításának számottevő költségvetési hatása van.
b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A rendelet módosításának nincs közvetlen környezeti és egészségügyi következménye.
c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet módosítása az adminisztratív terhek körében a jelenlegi szabályokhoz képest eltérést
nem eredményez.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet módosítása az Önkormányzat által elkövetett mulasztásos törvénysértés fennállását
nem eredményezné.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet módosításának elfogadása esetén várhatóan az új szabályok alkalmazása az eddigi
szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.
INDOKOLÁS
Általános indokolás
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló rendelet
módosítása.
Részletes indokolás
A 2020. évi LXXVI. törvény, Magyarország 2021. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása alapján az 1. §
(2), (3), és (4) bekezdések, a 3. § (2) bekezdése és a 4. § (2) bekezdése, és a 18. § hatályon kívül
helyezése.
A Rendelet 17. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,5 %-a.
(2) Mentesül a helyi iparűzési adó fizetés alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási
szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 12 millió forintot nem haladja meg és területi ellátást
végez Balatonakarattya területén.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2020.(XI…….) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 3/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Balatonakarattya Község Önkormányzat
polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. § a), b) és c)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 2/2014.
(X.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Rendelet) 1.§ (2), (3) és (4) bekezdése, a 3.
§ (2) bekezdése és a 4. § (2) bekezdése hatályát veszti.
2.§
A Rendelet 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,5 %-a.
(2) Mentesül a helyi iparűzési adó fizetés alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási
szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 12 millió forintot nem haladja meg és területi ellátást
végez Balatonakarattya területén.”
3. §
Hatályát veszti a Rendelet 18. §-a.
4. §
(1) Ez a rendelet 2021. január hó 1. napján lép hatályba.
(2) Az 1. §-ban foglalt rendelkezés a vonatkozó bekezdések esetében 2020. július hó 15.
napjától alkalmazandó.

Matolcsy Gyöngyi
polgármester
Kihirdetve:
Balatonfőkajár, 2020. november 30.
Polgár Beatrix
jegyző
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