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Osztály, Adóigazgatási Iroda vezetője 
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A törvényességi ellenőrzésre való leadás 
időpontja:
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Előkészítésben résztvevők: Bódisné Görbe Krisztina Gazdasági Osztály, 
Adóigazgatási Iroda vezetője 
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 Jászberény Város Jegyzője 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a helyi adókról szóló 46/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi adókról szóló 46/2011.  
(XII. 22.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Ör.), 2018. május 1-től bevezette a 
reklámhordozók adóztatására vonatkozó helyi szabályokat. 

Magyarország Kormánya, a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 4. § (1) bekezdés 1.-5. és a (2) bekezdés 1. 
pontjaival, 2020. július 15. naptól, hatályon kívül helyezte a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvényben (a továbbiakban: Htv.) szabályozott reklámhordozók adóztatását. 

A Htv. reklámhordozók adóztatásáról szóló - 11/A. §, 12/A. §, 14. § (5) bekezdés, 15/A. §, 
16/A. § - szabályainak kivezetése, szükségessé teszi az Ör. 4. § (5)-(7) bekezdéseinek 

„(5) Adóköteles az önkormányzat közigazgatási területén lévő ingatlanon elhelyezett, 
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó. 

(6) Az adó alapja az (5) bekezdés szerinti adókötelezettség esetén a reklámhordozó 
reklámközzétételre használható, m2-ben -két tizedes jegy pontossággal –számított 
felülete. 
 
(7) Az (5) bekezdés szerinti adótárgyak esetében az építményadó éves mértéke: 0 
Ft/m2.” 

hatályon kívül helyezését. 
 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendeletmódosítás 
tervezet – minősített többséggel történő – elfogadását! 
 

Jászberény, 2020. július 21. 
 
 Baloghné dr. Seres Krisztina s.k. 
    jegyző 
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INDOKOLÁS 
 

a helyi adókról szóló 46/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
…./2020. (…..) önkormányzati rendelettervezetéhez 

  
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában meghatározott rendelkezései 
alapján a helyi adókról szóló 46/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Ör.) módosításáról szóló …/2020. (……) önkormányzati rendelettervezetéhez az alábbi 
indokolást adom: 

 
Általános Indokolás 

 
Az önkormányzatok, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 
alapján 2018. január 1-től kaptak felhatalmazást a reklámhordozók adóztatására. 
 
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény előírásainak megfelelve beépítette az Ör.-be a reklámhordozókra vonatkozó 
szabályokat. Ezen adótárgyak adóztatását azonban, jövőbeli lehetőségként meghagyta és az 
adómértéket 0 Ft/m2 összegben határozta meg. 
 
Magyarország Kormánya, a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvénnyel, 2020. július 15. naptól hatályon kívül 
helyezte a Htv.-ben szabályozott reklámhordozók adóztatását. 
 
A fentiek alapján indokolt az Ör. módosítása, a reklámhordozókra vonatkozó helyi szabályok 
hatályon kívül helyezésével. 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 

A rendelettervezet a hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza. 
 

2. §-hoz 
 

A rendelettervezet hatályba lépésének időpontját állapítja meg. 
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JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
E L Ő Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T I  L A P  

 
 
Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 
következménye: 

 
A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi 
LXXVI. törvény rendelkezéseivel összhangban szükséges a helyi adókról szóló 46/2011. 
(XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása. A módosítás jogszabályi követelményeknek 
való megfelelést szolgálja. 

Az önkormányzati rendelet hatásai: 

Társadalmi hatások: Nincsenek 

Gazdasági hatások: Nincsenek 

Költségvetési hatások: Nincsenek 

Környezeti következmények: Nincsenek 

Egészségügyi következmények: Nincsenek 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nincsenek 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi feltételek: Adottak 

Szervezeti feltételek: Adottak 

Tárgyi feltételek: Adottak 

Pénzügyi feltételek: Adottak 
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Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2020. (…) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 46/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 

Hatályát veszti a helyi adókról szóló 46/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (5)-(7) 
bekezdései. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 


