
3. 

 
A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással össze-

függő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsoló-

dó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-

se értelmében 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 in-

tézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

Az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés meghozatalát a december közepére ter-

vezett döntéshozatalt megelőzően: 

 

A döntés tárgya: 

 

Rendelkezés adóügyi tárgyú önkormányzati rendeleteket módosító helyi jogszabályok 

hatályba nem lépéséről 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. december 4. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, valamint az Önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzata értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 

 

 



 

 

 

 

 

 

Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A 2020. november 27-i polgármesteri döntéshozatal során került sor az adózási tárgyú 

önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára és módosítására. 

 

Ezt követően, a december 1-jén kiadott Magyar Közlönyben jelent meg a koronavírus-

világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi 

adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet (december 2-án már ha-

tályba is lépett), amely úgy rendelkezik, hogy  

• a 2021. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem 

lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak a 2020. 

december 2. napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben 

megállapított adómértéke, továbbá 

• az önkormányzatnak a 2020. december 2-án hatályos adórendelete szerinti 

adómentességet, adókedvezményt a 2021-ben végződő adóévben is biztosítania 

kell, valamint  

• a települési önkormányzat a 2021. évre új helyi adót, új települési adót nem jo-

gosult bevezetni. 

 

Ez azt jelenti, hogy az adózási tárgyú két dombóvári önkormányzati rendeletben fog-

laltak 2021. január 1-jétől változatlanul hatályosak, és ennek következtében rendel-

kezni kell a november 27-én elfogadott két rendeletmódosítás hatályba nem lépéséről. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogsza-

bály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előze-

tes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 

előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkor-

mányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett előzetes 

hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem: 

1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségve-

tési hatásai: 

Elfogadásuk esetén a rendelettervezeteknek közvetlen társadalmi, gazdasági és költ-

ségvetési hatásuk annyiban van, hogy a helyi adójogszabályok rendelkezései nem vál-

toznak 2021. január 1-jétől. 

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: 

Elfogadásuk esetén a rendelettervezeteknek nincs közvetlen környezeti és egészségi 

hatásuk. 

3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló 

hatása: 



 

 

 

Elfogadásuk esetén a rendelettervezeteknek adminisztratív terheket befolyásoló hatá-

suk annyiban jelentkezik, hogy nem lesz szükség több ezer adóügyi hatósági határozat 

meghozatalára és kiküldésére. 

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

feltételek: 

Elfogadásuk esetén a rendelettervezetek kapcsán nem jelentkezik többlet szervezeti, 

személyi, tárgyi és pénzügyi forrásigény. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának vár-

ható következményei: 

A rendelettervezetek elfogadását a magasabb szintű jogszabálynak való megfelelés 

indokolja. 

 

 

A fentiekre tekintettel szükséges az alábbi két rendelettervezet elfogadása. 

 

 Pintér Szilárd 

 polgármester 



 

 

 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 

Dombóvár Város Polgármesterének  

……/2020. (…….) önkormányzati rendelete 

a magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról és a helyi 

iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 33/2020. (XI. 28.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépé-

séről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében a 2020. nov-

ember 4-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel eljáró Dombóvár Város Polgármes-

tere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-

ján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjá-

ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Nem lép hatályba a magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról 

és a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítá-

sáról szóló 33/2020. (XI. 28.) önkormányzati rendelet. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Pintér Szilárd                                                 dr. Szabó Péter 

                       polgármester                                                         jegyző 

 
 

 

A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indoklás kapcsolódik:  

 
1. §  

A 2020. november 27-én elfogadott rendeletmódosítás hatályba nem lépéséről szóló 

rendelkezés. 

 

2. § 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi követ-

kezménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 



 

 

 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 

Dombóvár Város Polgármesterének 

……/2020. (…….) önkormányzati rendelete 

az építményadóról szóló 41/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 34/2020. (XI. 28.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépé-

séről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében a 2020. nov-

ember 4-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel eljáró Dombóvár Város Polgármes-

tere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-

ján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjá-

ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Nem lép hatályba az építményadóról szóló 41/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 34/2020. (XI. 28.) önkormányzati rendelet. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

  Pintér Szilárd                                                 dr. Szabó Péter 

                       polgármester                                                         jegyző 

 

 

 

A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indoklás kapcsolódik:  

 

1. §  

A 2020. november 27-én elfogadott rendeletmódosítások hatályba nem lépéséről szóló 

rendelkezés. 

 

2. § 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi követ-

kezménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 

 


