
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 12. 13.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az elektronikusan
teljesíthető adókötelezettségekről szóló 28/2016.(XI.18.) önkormányzati rendelete hatályon

kívül helyzésére

El  őadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő: …Szaniszlóné Szabó Ildikó osztályvezető
Meghívott: ….....

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi  bizottság 2018. 12. 04.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 12. 05.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 12. 04.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A rendeleti szabályozás okafogyott, mivel az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban:Eüsztv.) szabályozza az 
elektronikus ügyintézést.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Adóhatósági Osztály Iktatószám:29139/2018
Ügyintéző neve: Szaniszlóné Szabó Ildikó Ügyintéző telefonszáma: 25/544-235
Ügyintéző aláírása: osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt



Javaslat 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az elektronikusan

teljesíthető adókötelezettségekről szóló 28/2016.(XI.18.) önkormányzati rendelete hatályon
kívül helyzésére

Tisztelt Közgyűlés! 

I.

Általános indokolás

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  elektronikusan  teljesíthető
adókötelezettségekről szóló 28/2016. (XI.18.) önkormányzati rendeletete megalkotására az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 38. § (6) bekezdése és a 175. § (24) bekezdése adott felha-
talmazást. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2018. január 1-től már hatálytalan, a
2018. január 1-től hatályos adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény pedig már nem ad felha-
talmazást az Önkormányzatnak speciális eljárási szabályok megállapítására.

Az Eüsztv. 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó az Eüsztv. 9. § (1) be-
kezdés a) pontjának aa) alpontjában meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kap-
csolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. Ugyanezen törvény 22. §-a pedig a magánsze-
mély ügyfél részére biztosít lehetőséget az elektronikus vagy nem elektronikus kapcsolattartási for-
ma megválasztására.

Fenti rendelkezések okán rendeletünket hatályon kívül kell helyezni.

II.

Részletes indokolás

1.) A mellékelt rendelet tervezet 1. §-a mehatározza,hogy a közgyűlés az elektronikusan teljesí-
thető  adókötelezettségekről  szóló  28/2016.  (XI.18.)  önkormányzati  rendeletet  hatályon  kívül
helyezi.

2.) A mellékelt rendelet tervezet 2. §-ában a rendelt hatályba lépése kerül rögzítésre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a melléklet szerinti rendelet-tervezet elfogadására.

Dunaújváros, 2018. december 13.

Pintér Attila s.k.             Hingyi László s.k.
   a pénzügyi bizottság elnöke         a gazdasági és területfejlesztési

             bizottság elnöke

          Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke



az előterjesztés  melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
……./2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete

 az elektronikusan teljesíthető adókötelezettségekről szóló 28/2016.(XI.18.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyzésére

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében kapott  felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény 32.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1.§  Hatályát  veszti  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az
elektronikusan teljesíthető adókötelezettségekről szóló 28/2016.(XI.18.) önkormányzati rendelete.

2. §  Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba. 

Cserna Gábor Dr. Sürü Renáta
 polgármester        jegyző

Záradék:
A rendelet 2018. december 14-én kihirdetésre került.

                                   Dr. Sürü Renáta
                                 jegyző


