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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2015. június 25-én tartandó ülésére 

 
 
Tárgy: Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóügyekben alkalmazandó 
eljárási szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala elkötelezett a 
lakosság minél magasabb szintű kiszolgálása iránt a hivatali ügyintézés területén is. Ennek 
egyik lépéseként 2015. március 2. napján megnyílt az ügyfélszolgálati iroda a Polgármesteri 
Hivatal épületében. 
 
Ahogyan azt az ügyfélszolgálati iroda megnyitóján is kiemeltem, teljesen megváltozott a 
lakosság, a társadalom elvárása a hivatali feladatok ellátásával szemben. Egyre közvetlenebbül, 
egyre gyorsabban, rugalmasabban, hatékonyabban szeretné mindenki az ügyeit intézni, a lehető 
legkevesebb időráfordítással. A Polgármesteri Hivatal egy új, hatékony, átlátható, 
ügyfélközpontú elektronikus portált vezet be, amelynek tesztelése jelenleg is folyik. 
 
Az adóügyek intézése a hivatali ügyek jelentős hányadát teszi ki, amelyet az is alátámaszt, 
hogy adóhatósági ügyekben a 2014. évben 189.708 irat keletkezett, amelyből az érdemi 
döntések száma 86.363 volt. Az önkormányzat bevételei tekintetében is kiemelt szerepe van: 
2014. évben a költségvetési bevételek 26,65%-át, a sajátos bevételek (működési, közhatalmi) 
61,08 %-át az önkormányzati adóhatóság által beszedett adók tették ki. 
 
 
A rendelet-tervezet általános indokolása: 
 
A jogszabályok és az eljárási adminisztrációk szigorodása miatt az önkormányzati adóhatóság 
a jövőben csak úgy tudja növekvő feladatait ellátni, ha az elektronikus lehetőségeket 
mindinkább kiaknázza. Az állami adóhatóságnál megszokott módszerek átvételét az adózóink 
is egyre nagyobb számban igénylik. Előzőek alapján javasolom a bankkártyás fizetési lehetőség 
megteremtését, és az adóügyek tekintetében az elektronikus ügyintézés rendeletben történő 
szabályozását. 
 
 
A rendelet-tervezet részletes indokolása: 
 
A rendelet-tervezet 1. §-ához: 
 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 175. § (24) bekezdése 
szerint, ha az önkormányzat rendelete így rendelkezik, az önkormányzati adóhatósághoz 
teljesítendő bejelentés, bevallás, illetve adatszolgáltatás az önkormányzat által közzétett 
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módon, elektronikus úton is teljesíthető. Az önkormányzati rendelet előírhatja, hogy az 
adószámmal rendelkező adózó a bejelentést, a bevallást, illetve az adatszolgáltatást 
elektronikus úton teljesíti. 
 
Egyelőre opcionálisan javasolom bevezetni az elektronikus ügyintézés lehetőségét az 
önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és díjak tekintetében az adóhatósághoz 
teljesítendő bejelentkezésre, változásbejelentésre, adóbevallásra. A későbbiekben, a működés 
informatikai feltételeinek megteremtését követően megvizsgáljuk az elektronikus ügymenet 
kötelezővé tételét a vállalkozókra nézve. 
 
Amennyiben az adózó helyett képviselője jár el, úgy az Art. 7. §-a alapján képviseleti 
jogosultságát igazolnia kell, amit az elektronikus ügyintézés során is vizsgál az adóhatóság. 
 
A rendelet-tervezet 2. §-ához: 
 
Az Art. 38. § (1) bekezdése értelmében a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a 
fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. 
Az Art.  38. § (1a) bekezdés szerint a pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a 
fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási 
megbízással köteles teljesíteni. Az Art. 38. § (6) bekezdés alapján jogszabály az önkormányzati 
adóhatóság hatáskörébe tartozó adó tekintetében más fizetési módot is megjelölhet. 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az adózás rendjéről szóló 1990. 
évi XCI. törvény (régi Art.) 28. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján az önkormányzati 
adóhatóság hatáskörébe tartozó adók befizetésének módjáról szóló 19/2003. (IV. 22.) 
önkormányzati rendelettel lehetővé tette az adózók számára, hogy egyes adófizetési 
kötelezettségeiket csoportos beszedési megbízás útján teljesíthessék. 
 
A rendelet-tervezet szerint a gépjárműadó és az építményadó tekintetében továbbra is 
fennmarad a csoportos beszedési megbízás választásának lehetősége. Az önkormányzati 
adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és díjak tekintetében megteremtjük a bankkártyás fizetés 
lehetőségét. 
 
A rendelet-tervezet 3. §-ához: 
 
A rendelet-tervezet 3. §-a hatályba lépéssel kapcsolatos rendelkezést tartalmaz.  
 
A rendelet-tervezet 4. §-ához 
 
A 2013. évben megkezdtük a helyi adó rendeletek felülvizsgálatát a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvénynek (továbbiakban: Jat.) és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 
14.) IRM rendeletnek (továbbiakban: IRM rendelet) megfelelően. A Jat. a jogszabályok – így 
az önkormányzati rendelet – előkészítésére szigorú, eltérést nem engedő szabályokat ír elő.  
 
Az IRM rendelet hatálybalépése előtt megalkotott jogszabályok módosításakor meg kell felelni 
az IRM rendelet követelményeinek. 
 
Mivel a 2003-ban elfogadott önkormányzati rendelet nem felel meg a Jat. és az IRM rendelet 
előírásainak, továbbá sem a jogszabály megjelölése (ideértve a címét is), sem a bevezető része 
nem módosítható, így annak hatályon kívül helyezésére és új önkormányzati rendelet 
megalkotására teszek javaslatot. 
 
 
 



 

A Jat. 17. §-ában foglaltaknak megfelelően elkészült a rendelet-tervezet előzetes 
hatásvizsgálata, amelyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. 
 
Jelen előterjesztést megtárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Városstratégiai és 
Pénzügyi Bizottság.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Kecskemét, 2015. június 9. 
 

Szemereyné Pataki Klaudia 
                                                                                                     polgármester 



 

Rendelet-tervezet 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

……./2015. (…) önkormányzati rendelete 
az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóügyekben alkalmazandó eljárási 

szabályokról 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
38. § (6) bekezdésében és 175. § (24) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított 
véleményezései jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4.1. pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
 

1.§ 
 
(1) E rendelet alapján az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és díjak 
tekintetében az adóhatósághoz teljesítendő bejelentkezés, változásbejelentés, adóbevallás az 
önkormányzat elektronikus ügyintézési felületén is teljesíthető. 
 
(2) Amennyiben az adózó helyett annak képviselője teljesíti az (1) bekezdés szerinti 
adókötelezettséget, úgy az első elektronikus ügyintézés időpontja előtt legalább 8 munkanappal 
az erre rendszeresített papíralapú nyomtatványon köteles bejelenteni az önkormányzati 
adóhatósághoz képviseleti jogosultságát, azt, hogy jogosultsága mely adókötelezettség 
teljesítésére terjed ki, továbbá regisztrálnia kell az önkormányzat elektronikus felületén. A 
képviseleti jogosultság igazolása és a regisztráció hiányában az adókötelezettség nem 
teljesíthető. 
 

2. § 
 
(1) Az adózó a gépjárműadó és építményadó fizetési kötelezettségét csoportos beszedési 
megbízás útján is teljesítheti. 
 
(2) Az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és díjak tekintetében 
elektronikus módon, POS terminálon keresztül, bankkártyával is fizethet. 
 
 

3. § 
 

Ez a rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba. 
 

4. § 
 

Hatályát veszti Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók befizetésének módjáról szóló 19/2003. 
(IV. 22.) KR. számú rendelete. 



 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati 
adóhatóság hatáskörébe tartozó adóügyekben alkalmazandó eljárási szabályokról 

szóló …./2015. (………...) önkormányzati rendeletéhez 
 
1. Társadalmi hatások 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtása pozitív társadalmi hatással bír, hozzájárul a korszerű, 
rugalmas és hatékony ügyintézés megvalósításához. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
 
A rendelet megalkotása közvetlen, érdemi költségvetési hatással nem bír.  
 
3. Környezeti hatások 

 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 
 
4. Egészségi következmények 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek. 
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtása az adminisztratív terheket csökkenti. 
 
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala elkötelezett a 
lakosság minél magasabb szintű kiszolgálása iránt a hivatali ügyintézés területén is. Az 
önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóügyek tekintetében az elektronikus 
ügymenet és a korszerű fizetési módok alkalmazásának lehetőségét az Art. felhatalmazása 
alapján hozott önkormányzati rendelet teremtheti meg. 
 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak.  
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