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ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ TESTÜLET
2021. december 15-i ülésére
A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
2021. december 15.
A napirendet tárgyaló ülés:
Képviselő-testület
Előterjesztő:
Szabó István Ferenc polgármester
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:
nyílt / zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:
rendes / rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:
egyszerű / minősített
A szavazás módja:
nyílt / titkos
A tárgyalandó témakör tárgya:
Önkormányzati rendelet hatályba nem lépése
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete november 24-i ülésén fogadta el a helyi
adókról és a helyi adózással összefüggő egyes kérdésekről szóló 12/2021. ( IX.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendeletét. Az elfogadott rendelet még aznap kihirdetésre került.
Az önkormányzatok számára a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának
enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet
adóbevezetési, adóemelési moratóriumot állapított meg 2021. évre vonatkozóan
A Kormány a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben
szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről szóló T/17668. számú
törvényjavaslat 1. §-ában kezdeményezte ezen intézkedések hatályának 2022. évben való
fenntartását. E rendelkezés értelmében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 2022.
január 1-jei hatállyal egy új, 51/P. §-sal egészülne ki. Eszerint a 2022. évre az önkormányzatok: - a
2020. december 2-án fennálló adómértékeket nem emelhetik, - a 2020. december 2-án meglévő
adókedvezményeket, mentességeket nem helyezhetik hatályon kívül, hatályukat nem szűkíthetik,
továbbá - a települési önkormányzatok 2022. évre új helyi adót, települési adót nem vezethetnek
be, nem alkalmazhatnak.
A Kormány 2021. november 25-én veszélyhelyzeti kormányrendeletben is kihirdette a fenti szabály
2022-re vonatkozó meghosszabbítását. A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő
hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 641/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet 2021. november 26-án hatályba
lépett 1. §-a a jelenleg folyamatban lévő Htv-módosítás hatályba lépését megelőzően is
megfogalmazza a fenti szabályokat.
Fentiek alapján a múlt hónapban elfogadott – 2022. évre adóemelést elfogadó önkormányzati
rendelet nem léphet hatályba, hiszen a tehernövelést eredményező rendeleti rendelkezést – mint
magasabb szintű jogszabállyal ellentétes rendelkezést – 2022-ben nem lehet alkalmazni.
Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és döntsön a
rendelettervezet elfogadásáról.
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2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
- Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és a helyi adózással
összefüggő egyes kérdésekről szóló 12/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete
- Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és a helyi adózással
összefüggő egyes kérdésekről szóló 12/2021. ( IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 15/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelete
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
- A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges

helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 641/2021.
(XI. 25.) Korm. rendelet
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR
MEGNEVEZÉSE

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021. (XII.15.) önkormányzati
rendelete a helyi adókról és a helyi adózással összefüggő egyes kérdésekről szóló 12/2021. ( IX.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelete hatályba
nem lépéséről
Társadalmi-gazdasági hatása:
Tekintettel arra, hogy az adó mértéke a 2022-es évben sem növekszik, így a lakosság helyi adóval
kapcsolatos terhei továbbra sem emelkednek.
Költségvetési hatása:
Adóbevételek növekedése nem várható, mivel az adó mértékén nem lehet emelni.
Környezeti, egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Adminisztratív terhet befolyásoló hatása a rendelet elfogadásának nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
A kommunális adó, valamint az építményadó mértékének emelésével a költségvetés bevétele növelhető.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
Magasabb szintű jogszabállyal lenne ellentétes a helyi adókról és a helyi adózással összefüggő egyes
kérdésekről szóló önkormányzati rendelet, rendelkezéseit nem lehetne 2022-ben alkalmazni.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Az önkormányzati rendelet alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei biztosítottak.
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5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye: A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
6. RENDELET-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2021. (XII.15.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról és a helyi adózással összefüggő egyes kérdésekről szóló
12/2021. ( IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2021. (XI.24.)
önkormányzati rendelete hatályba nem lépéséről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.
§ (1) bekezdésében, 43. § (3) bekezdésében, valamint 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 641/2021. (XI. 25.) Korm. rendeletre az alábbiakat rendeli el:
1. §
Nem lép hatályba Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és a helyi
adózással összefüggő egyes kérdésekről szóló 12/2021. ( IX.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 15/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelete.

E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

2. §

Őrbottyán, 2021. december …….

Szabó István Ferenc
polgármester

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

Indokolás
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete november 24-i ülésén fogadta el a helyi
adókról és a helyi adózással összefüggő egyes kérdésekről szóló 12/2021. ( IX.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendeletét. Az elfogadott rendelet még aznap kihirdetésre került.
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Az önkormányzatok számára a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának
enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet
adóbevezetési, adóemelési moratóriumot állapított meg 2021. évre vonatkozóan
A Kormány a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben
szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről szóló T/17668. számú
törvényjavaslat 1. §-ában kezdeményezte ezen intézkedések hatályának 2022. évben való
fenntartását. E rendelkezés értelmében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 2022.
január 1-jei hatállyal egy új, 51/P. §-sal egészülne ki. Eszerint a 2022. évre az önkormányzatok: - a
2020. december 2-án fennálló adómértékeket nem emelhetik, - a 2020. december 2-án meglévő
adókedvezményeket, mentességeket nem helyezhetik hatályon kívül, hatályukat nem szűkíthetik,
továbbá - a települési önkormányzatok 2022. évre új helyi adót, települési adót nem vezethetnek
be, nem alkalmazhatnak.
A Kormány 2021. november 25-én veszélyhelyzeti kormányrendeletben is kihirdette a fenti szabály
2022-re vonatkozó meghosszabbítását. A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő
hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 641/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet 2021. november 26-án hatályba
lépett 1. §-a a jelenleg folyamatban lévő Htv-módosítás hatályba lépését megelőzően is
megfogalmazza a fenti szabályokat.
Fentiek alapján a múlt hónapban elfogadott – 2022. évre adóemelést elfogadó önkormányzati
rendelet nem léphet hatályba, hiszen a tehernövelést eredményező rendeleti rendelkezést – mint
magasabb szintű jogszabállyal ellentétes rendelkezést – 2022-ben nem lehet alkalmazni.
A rendelet-tervezet a 15/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelete hatályba nem lépéséről rendelkezik.

Őrbottyán, 2021. december 9.

Az előterjesztést készítette:
……………………………..
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

előterjesztő:
…………………………
Szabó István
polgármester

