
 
Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának  

J E G Y Z Ő J E 

1239 Budapest, Grassalkovich út 162. 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS 

 

Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 36/2021.(XI.10.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló rendelet 

megalkotására 

 

 

Előterjesztő:                                               dr. Szabó Tibor jegyző 

                                                                             

 

Az előterjesztést készítette:                       Marótiné Sipos Ildikó                

                                                                     osztályvezető   

                                                                     Hatósági és Adóosztály   

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:  

  

 

Az előterjesztést megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság          

                                                                     Pénzügyi Bizottság        

 

                                                                     

   

 Testületi ülés időpontja:  2021. december 7. 

  

                                                                       

 

 

Ellenjegyzők:  Vittmanné Gerencsér Judit  

                                                                     osztályvezető-helyettes 

Polgármesteri Kabinet 

 

 

Jogi szempontból ellenőrizte: - 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület 2021. szeptember 14. napján megtarott ülésén 372/2021. (IX.14.) 

határozatával úgy döntött, hogy nem adja beleegyezését ahhoz, hogy az idegenforgalmi adót 

Budapest Főváros XXIII. kerület illetékességi területén Budapest Főváros Közgyűlése 2022. 

évben bevezesse. Egyidejűleg felkérte a Polgármestert, hogy gondoskodjon Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 

5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelete szükséges módosításának előkészítéséről és a 

Képviselő-testület elé terjesztéséről. Határidőként a 2021. októberi munkaterv szerinti 

Képviselő-testületi ülés napja került meghatározásra. A Tisztelt Képviselő-testület 2021. 

október 12-én újabb határozatot hozott, amelyben a 372/2021.(IX.14.) határozata végrehajtási 

határidejét november hónapra módosította. 

 

A határozat végrehajtása érdekében az adórendelet módosítására irányuló előterjesztés a 

határozatban megjelölt határidőben elkészült, azaz az idegenforgalmi adóra vonatkozó 

szabályozások beépítésre kerültek a már hatályban lévő helyi adó rendeletbe. A tervezet 

elfogadásáról T. Képviselő-testület 2021. november 10-i ülésén döntött, amelynek értelmében 

a 36/2021. (XI.10.) rendeletével módosította az 5/2011.(II.25.) helyi adó rendeletet. 

 

A Kormány 641/2021. (XI.25.) Kormányrendeletével módosította a koronavírus-világjárvány 

nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről 

szóló 535/2020. (XII.1.) rendeletét. A módosult Kormányrendelet 1. § (3) bekezdése 

értelmében a települési önkormányzat a 2021. évre és 2022. évre új helyi adót, új települési 

adót nem jogosult bevezetni.  

 

Következésképp szükséges a helyi adó rendelet idegenforgalmi adó bevezetéséről szóló 

rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése, valamint a felhatalmazást biztosító 

határozati javaslat módosítása.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (XII. 07.) határozata a Fővárosi Önkormányzat által bevezetendő 

idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó előzetes beleegyezéssel kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (3) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának 

enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII.1.) rendelet 

módosításáról szóló 641/2021. (XI.25.) Kormányrendelet hatálybalépésére való tekintettel - 

úgy dönt, hogy  

I. hatályon kívül helyezi 372/2021.(IX.14.) határozatát, egyúttal beleegyezését adja ahhoz, 

hogy az idegenforgalmi adót Budapest Főváros XXIII. kerület illetékességi területén Budapest 

Főváros Közgyűlése 2022. évben bevezesse.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzatot értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 

Határidő: azonnal,  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A fentiekben részletezettek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés 

megtárgyalását és a jelen előterjesztés 1. mellékleteként csatolt rendelet-tervezet szíves 

elfogadását.  
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Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a rendelet-tervezet 

elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-

a alapján minősített többséget igényel. 

 

 

Budapest, 2021. november 26. 

 

  

 

 Marótiné Sipos Ildikó    dr. Szabó Tibor 

                            osztályvezető            jegyző  

                    az előterjesztés készítője     előterjesztő 

 

 

 

 

Mellékletek: 

- 1. melléklet: Rendelet-tervezet (Általános és részletes indokolással együtt) 

- 2. melléklet: Hatásvizsgálati lap  
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1. sz. melléklet 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének  

..…./…. (……..) önkormányzati rendelete  

a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet  

módosításáról szóló 36/2021. (XI.10.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek 

hatályba nem lépéséről 

 

(tervezet) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 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. § Nem lép hatályba Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Polgármesterének a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 36/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének 1-2. §-a, valamint 3. § (1) 

bekezdése. 

 

 

2. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.  

 

 

 

Bese Ferenc                          dr. Szabó Tibor 

polgármester           jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet - tervezet 2021. november  ….napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az Önkormányzat honlapján közzétételre került. 

Budapest, 2021. november ….. 

 

A jegyző nevében eljáró: 

 

                                    Vittmanné Gerencsér Judit 

                            osztályvezető-helyettes 

                       Polgármesteri Kabinet 
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Indokolás 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének  

a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet  

módosításáról szóló 36/2021.(XI.10.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek 

hatályba nem lépéséről szóló 

..…./…. (……..) önkormányzati rendeletéhez 

 

 

 

Á L T A L Á N O S   I N D O K O L Á S 

 

A rendelet célja az összhang megteremtése a magasabb szintű jogszabályi rendelkezésekkel, 

így a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 

szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII.1.) Kormányrendelet módosításáról 

szóló 641/2021.(XI.25.) Kormányrendelet 1. § (3) bekezdésével, a helyi adókról szóló 1990. 

évi C. törvény 1. § (2)-(3) bekezdésével, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 

2. § (1) bekezdésével. 

 

 

R É S Z L E T E S   I N D O K O L Á S 

 

Az 1. §-hoz:  

 

A helyi adókról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 36/2021. 

(XI.10.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

rendelkezik.  

 

 

 

A 2. §-hoz:  

 

E szakasz a kihirdetett, de még hatályba nem lépett módosító rendelet, illetve módosító 

rendelkezések hatályba nem lépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény 9. § (3) bekezdése szerint a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy 

jogszabályi rendelkezés tartalmának hatályba nem lépését kimondó jogszabályi rendelkezés 

hatálybalépésének időpontját úgy kell meghatározni, hogy az megegyezzen azzal az 

időponttal, amikor a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi 

rendelkezés hatályba lépett volna. 
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2. melléklet 

 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

36/2021.(XI.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül  helyezéséről szóló önkormányzati 

rendelethez  

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján  
 
 

A tervezett jogszabály várható következményei: 
 

Társadalmi hatásai: 
 

A helyi adó rendelet módosításáról szóló, 

kihirdetett, de még hatályba nem lépett 

rendeletek (módosító rendeletek) szövegének 

visszavonása társadalmi hatást nem vált ki. 

Gazdasági, költségvetési hatásai: 
 

A rendeletek visszavonásának nincs 

gazdasági, költségvetési hatása. 

Környezeti és egészségügyi 
következmények: 

A rendeletek visszavonásának nincs 

környezeti és egészségügyi következménye. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A rendeletek visszavonása nem eredményez 

további adminisztratív terhet az adóhatóság 

munkatársai számára. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 
 
 

Törvényi előírás, hogy az önkormányzati 

rendeletnek mindig összhangban kell lennie a 

magasabb szintű jogszabályokkal, ez 

szükségessé teszi a módosító rendeletek 

visszavonását. 

 

 

 

 

 

 


