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ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ 

   

ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. július 27 -i 
ülésére 

ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő 
testületének …......./2021. (….........) önkormányzati rendelete megalkotására a helyi iparűzési 
adóról szóló 14/2014 (XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba 

                                               polgármester 

 

  

Előterjesztés készítéséért felelős: Szilágyiné Bóta Judit adóosztály vezetője      

Előterjesztést véleményezi még:      

NÉV:  
Pénzügyi Bizottság 

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:   

NÉV: 
Gazdasági Bizottság 

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:   

NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:   

MEGHÍVOTTAK NEVE:    

A HATÁROZATRÓL 
ÉRTESÜLNEK: 

Adóosztály   

Előterjesztést ellenőrizte: 
 

 
 

Előterjesztést jóváhagyta: 
 

Mohainé Jakab Anikó 

jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS  

  
Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. július 27-i ülésére 

 
Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (…) 
önkormányzati rendelete megalkotására a helyi iparűzési adóról szóló 14/2014 (XI.21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szlahó Csaba 

               polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv) 1998. január 1. napjától bevezette 
az ideiglenes iparűzési adót. Ennek megfelelően a jelenleg is hatályos helyi iparűzési adóról 
szóló 14/2014 (XI.21.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) a Képviselő-
testület szabályozta az ideiglenes iparűzési adó mértéke. 
 
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 100. § -a 2021. január 01. 
napjától hatályon kívül helyezte a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény ideiglenes iparűzési 
adóra vonatkozó rendelkezéseit. Azért, hogy a Rendelet ne legyen ellentétes a magasabb szintű 
jogszabállyal, ki kell vezetni belőle az ideiglenes iparűzési adóra vonatkozó rendelkezéseket. 
 
2020. évben az ideiglenes adóból 982.500,- Ft bevétel származott. 
 
Az előbbiekben vázoltakat figyelembe véve kérném a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi 
rendelet módosítási javaslat megtárgyalására és elfogadására. 
 
 

RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT  

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja …/2021. (….) 
önkormányzati rendeletét az iparűzési adóról szóló 14/2014 (XI.21.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 
 
Vecsés, 2021. július 16. 
 
 
                        Szlahó Csaba 

                        polgármester 
Melléklet: rendelet-tervezet 
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Tervezet 
 
 
 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

az iparűzési adóról szóló 
14/2014. (XI.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és h) pontjaiban 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
Hatályát veszti az iparűzési adóról szóló 14/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet 2. § (2) 
bekezdése. 
 
 

2. § 
 

(1) E rendelet rendelkezéseit 2021. január 01. napjától kell alkalmazni. 
(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

Vecsés, 2021. július 27. 

 Szlahó Csaba Mohainé Jakab Anikó 

 polgármester jegyző 

 
 
 
A rendelet kihirdetve 2021. július „      „:  Mohainé Jakab Anikó 

             jegyző 

 
 


