
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 3-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi adók rendszerét a helyi adókról szóló 45/2015. (XI. 2.) számú önkormányzati rendelet

(a továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

2020. július 1 5-i hatállyal a Magyarország 202 1 . évi központi költségvetésének

megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 4. -a hatályon kívül helyezte a helyi adókról

szóló 1990. évi C. törvénynek a reklámhordozó-adóról szóló 1 1/A. és 12/A. -ait, 14. (5)

bekezdését, 1 5/A és I 6/A -ait. Emiatt módosítani szükséges a helyi Rendeletet és kivenni

belőle a reklámhordozó-adóra vonatkozó rendelkezéseket, mivel a továbbiakban annak

kiszabására nem lesz lehetőség.

Jelenleg a Rendelet 3. (2) bekezdése és a 4. 1) pontja tartalmaz erre vonatkozó szabályozást,

ezeket helyezi hatályon kívül a módosítás.

Az adózókat a változás gyakorlatilag nem érinti, mivel az adó mértéke O Ft/m2/év volt eddig is.

A fentiek tükrében az alábbi rendelet-tervezetet terjesztjük a Tisztelt képviselő-testület elé.

Előzetes hatásvizsgálat

a helyi adókról szóló 45/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-

tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály

előkészitője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható

következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat

képviselő-testületét tájékoztatni kell.

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásánakjelentős gazdasági, költségvetési hatása nincs, mivel a

megszűnő adónem eddig sem került kivetésre.

Sorszám: Tárgy.

Ny/5.
A helyi adókról szóló
önkormányzati rendelet
módosítása

Döntéshozatal módja:

Rendeletalkotás,
minősített többség

az Mötv 50. *-a alapján

Tárgyalás módja.

Nyílt ülés

Véleményezó’ bizottság:

Pénzügyi és Városfej lesztési Bizottság,
Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság

Eló’készítette:

dr. Tanai Judit jogász

1



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 3-i ülésére

2. Környezeti és egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei

nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható

következményei:

A rendelet megalkotása kötelező, a jogforrási hierarchiában magasabb helyet elfoglaló

törvényekhez való hozzáigazítása elengedhetetlen.

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

feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az

Önkormányzatnál rendelkezésre állnak.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

a Békés Város jelképeiről és a helyi elismerések adományozásáról szóló

23/201 1 . (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A rendelet-tervezet 1-2. -aihoz: Hatályon kívül helyezi a reklámhordozó-adóra vonatkozó

rendiekezéseket.

A rendelet-tervezet 3. -ához: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testület fogadja cl a rendelet-tervezetet.

Békés, 2020. augusztus 27.

Kálmán Tibor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenj egyző

2



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 3—i ülésére

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

_/2020.
(__.___)

önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 45/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

(TER VEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1 990. évi C. törvény
1. (1) bekezdésében, 43. (3) bekezdésében és a 45. -ában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI törvény 37. (4) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara és a Békési Ipartestület véleményének kikérésével a helyi adókról
illetékességi területén a következőket rendeli el:

1. Hatályát \Teszti a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló
45/201 5. (XI. 2.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. (2) bekezdése.

2. Hatályát veszti a Rendelet 4. f) pontja.

3. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Békés, 2020. szeptember .

Kálmán Tibor Támok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2020 hó ... . napján

Tárnok Lászlóné

jegyző
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