
 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2018. június 19-én 

tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati 

adóhatóság hatáskörébe tartozó adóügyekben alkalmazandó eljárási szabályokról szóló 

16/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: Dr. Bodóczky Judit irodavezető 

    Hatósági Iroda 

    Tóth Péter osztályvezető 

         Adó Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:  Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: Közgyűlési előterjesztés 

 

 

Véleményezésre megkapta:   

Egyéb szervezet, külső szakértő:   

 

Megtárgyalta:  

Jogi és Ügyrendi Bizottság     ……./2018. (VI. 19.) JÜB. sz. hat. 

 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

 
 

Ügyiratszám: A/32649-2/2018.                                                   

  

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2018. június 19-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati 

adóhatóság hatáskörébe tartozó adóügyekben alkalmazandó eljárási szabályokról szóló 

16/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.  

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 5.4.1. pontja alapján a fenti tárgyban készült, 

mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak 

szerint meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2018. május 17. 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

    polgármester 

  

  

HHAATTÁÁRROOZZAATT--TTEERRVVEEZZEETT  

 

 

……./2018. (VI. 19.) VPB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati 

adóhatóság hatáskörébe tartozó adóügyekben alkalmazandó eljárási szabályokról szóló 

16/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése 

 

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

A/32649-2/2018. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült rendelet-tervezetet a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 

                                                

                                                                                        

 

KKEECCSSKKEEMMÉÉTT  MMEEGGYYEEII  JJOOGGÚÚ  VVÁÁRROOSS  PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERREE  



 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. június 21-én 

tartandó ülésére 

 

 

 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati 

adóhatóság hatáskörébe tartozó adóügyekben alkalmazandó eljárási szabályokról szóló 

16/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése 

 

Az előterjesztést készítette:    

     Dr. Bodóczky Judit irodavezető 

     Hatósági Iroda 

     Tóth Péter osztályvezető 

          Adó Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:  Rendelet-tervezet 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: Hatásvizsgálati lap 

 

Véleményezésre megkapta:   

 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság   …./2018. (VI. 19.) VPB. sz. hat. 

Jogi és Ügyrendi Bizottság     …./2018. (VI. 19.) JÜB. sz. hat. 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 

 

 

 



 

 
 

Ügyiratszám: A/32649-1/2018.                                                   

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. június 21-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati 

adóhatóság hatáskörébe tartozó adóügyekben alkalmazandó eljárási szabályokról szóló 

16/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Az internetes társadalom és a technológiai eszközök robbanásszerű fejlődése, valamint az 

adózók internetes elérésének folyamatos növekedése egyre nagyobb igényt támaszt az 

elektronikus ügyintézés iránt.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adóügyekben alkalmazandó eljárási szabályokról szóló 16/2015. (VI. 25.) 

önkormányzati rendeletével (továbbiakban: adóeljárási rendelet) biztosította az önkormányzati 

adóhatóság hatáskörébe tartozó adóügyek tekintetében az elektronikus ügymenet és a korszerű, 

elektronikus fizetési módok (csoportos beszedés, bankkártyás fizetés) alkalmazásának 

lehetőségét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: régi Art.) 

felhatalmazása alapján. 

 

2018. január 1-jén lépett hatályba az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 

(továbbiakban: Air.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: új Art.) és 

az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm. rendelet). Az Air. az általános eljárási szabályokat foglalja magában, 

melyek az adóhatósági eljárások egészére jellemzőek, az új Art. és a Korm. rendelet az 

adókötelezettségekhez kapcsolódó speciális részletszabályokat összegzik. Az újraszabályozás 

egyebek mellett célul tűzte ki az adóhatóság rendelkezésére álló információk, adatok 

hatékonyabb felhasználásával az adózókkal való személyes kapcsolatfelvétel esetköreinek 

szűkítését, az adózók adminisztrációs terheinek csökkentését, az adókötelezettségeik 

teljesítésének megkönnyítését.  

 

Ugyanakkor az új adóigazgatási eljárási szabályok 2018. január 1-jétől az elektronikus 

ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvénnyel és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. 

rendelettel összhangban teljes körűvé teszik az elektronikus ügyintézés lehetőségét az adózók 

számára, így az önkormányzatnak nincs törvényi felhatalmazása e tárgykörben rendeletet 

alkotni, ezért az önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni. 

 

A Jat. 17. §-ában foglaltaknak megfelelően elkészült a rendelet-tervezet előzetes 

hatásvizsgálata, amelyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. 

 

 

KKEECCSSKKEEMMÉÉTT  MMEEGGYYEEII  JJOOGGÚÚ  VVÁÁRROOSS  PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERREE  



 

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, 2018. május 17.  

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                                                                     polgármester 



 

Rendelet-tervezet 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

……./2018. (…) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóügyekben alkalmazandó eljárási 

szabályokról szóló 16/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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 

véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság és 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. § 

 

Hatályát veszti Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóügyekben alkalmazandó eljárási 

szabályokról szóló 16/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete. 

 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 



 

 
előterjesztés 1. melléklete 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati 

adóhatóság hatáskörébe tartozó adóügyekben alkalmazandó eljárási szabályokról szóló 

16/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről szóló 

önkormányzati rendeletéhez 

 

 

1. Társadalmi hatások 

Ha megszűnik a rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazás, akkor az önkormányzati rendeletet 

hatályon kívül kell helyezni, még akkor is, ha magasabb szintű jogszabály rendelkezése miatt 

már nem alkalmazható. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtása többlet költségvetési forrást nem igényel.  

 

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 végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

A magasabb szintű jogszabályok és a helyi jogalkotás összhangjának megteremtése az 

önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége, annak elmaradása mulasztásos törvénysértést idéz 

elő. 

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 


