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Tárgy: a helyi adórendeletek hatálybalépésének módosítása 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 26-i ülésén tárgyalta és fogadta el az 

építményadóról és a telekadóról szóló 8/2013. (X.1.) önkormányzati rendelet, illetve a helyi iparűzési adóról szóló 

5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítását. A módosítások jelentős mértékben emeltek a helyi adó mértékén, 

illetve az építményadó kedvezmény is módosításra, megvonásra került. 

A Kormány 2020. december 1-jén kihirdette a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII.1.) Kormányrendeletet, mely megtiltja az 

Önkormányzatoknak, hogy a 2021. évre nézve adót emeljenek, adó kedvezményt vonjanak el, vagy új adót vezessenek 

be. Ennek megfelelően az Önkormányzat megalkotta a 14/2020. (XII.18.) rendeletet, mely szerint az építményadóról 

és a telekadóról szóló 8/2013. (X.1.) önkormányzati rendelet, illetve a helyi iparűzési adóról szóló 5/2016. (II.29.) 

önkormányzati rendeletek módosítása 2022. január 1. napon lép hatályba. 

 

Mivel a járványhelyzet a 2021. év végére újra romlott (4. hullám), ezért a Kormány törvényjavaslatot terjesztett be az 

Országgyűlés elé, melyben 750 milliárdos adócsökkentést akar végrehajtani. A törvényjavaslatról jelen előterjesztés 

készítését követő napokban fognak szavazni. Ismerve a parlamenti arányokat, a törvényjavaslatot nagy biztonsággal el 

fogja fogadni az Országgyűlés. 

 

A törvény-tervezet szövegét az alábbiakban idézem: 

 

51/P. § 

(1) A 2022. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint ugyanazon 

helyi adónak, települési adónak a 2020. december 2-án hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben 

megállapított adómértéke. 

(2) Az önkormányzatnak a 2020. december 2-án hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 

2022. évben végződő adóévben is fenn kell tartania. 

(3) A települési önkormányzat a 2022. évre új helyi adót, új települési adót nem jogosult bevezetni. 

 

Fenti rendelkezésből látható, hogy hiába fogadtuk el és hirdettük ki törvényi határidőben az adórendeletek 

módosítását, illetve hiába módosítottuk a hatálybalépését 2022.01.01. napra, azok nem léphetnek életbe 2022. január 

1-jével.  

 

Jogtechnikai megoldásként javaslom, hogy – hatályba nem lépésről szóló rendelkezés helyett – módosítsuk a rendelet 

hatályba lépését 2023. január 1-jére. Így eleget teszünk a törvényben foglalt tiltásnak is, de a már többször megtárgyalt 

és elfogadott új adórendszerünk 2 évnyi csúszással hatályba tud lépni. Így a lakosságot sem terheljük a koronavírus 

járvány idején adóemeléssel.  

Természetesen az esetleges jogszabályi változásokat folyamatosan figyelemmel kísérjük és szükség esetén jövőre 

legfeljebb módosítunk. 

 

A hatályba lépés módosításáról szóló rendelet tervezetét elkészítettük. 

 

Rendelet tervezet 

Jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

 

 

Remeteszőlős, 2021. november 24. 

 

 

        Szathmáry Gergely 

                       polgármester 

  



Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

.../2021. (... .) önkormányzati rendelete 

a helyi adórendeletek hatálybalépésének módosításáról 

 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ Az építményadóról és a telekadóról szóló 8/2013. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

12/2020. (X.26.) önkormányzati rendelet, annak 7.§-ában meghatározott 2022. január 1-jei dátum helyett 

2023. január 1-jei dátummal lép hatályba.  

 

2.§  A helyi iparűzési adóról szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2020. 

(X.26.) önkormányzati rendelet, annak 3.§-ában meghatározott 2022. január 1-jei dátum helyett 2023. január 

1-jei dátummal lép hatályba. 

 

3.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

Remeteszőlős, ............................................. 

 

 

 

Szathmáry Gergely 

   polgármester 

dr. Kovács Dénes 

jegyző 
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