
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati adóügyek elektronikus úton történő intézésének 
eljárási szabályairól 

 

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény (továbbiakban: Htv.) 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) 
bekezdés e) pontjában, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Értelmező rendelkezések 

1. §  E rendelet alkalmazásában: 

1. Adóhatóság: Kengyel Község Önkormányzati adóhatósága 

2. Elektronikus úton intézhető adókötelezettség: a helyi iparűzési adó, a kommunális 
adó, a gépjárműadó bevallási kötelezettség, valamint az ehhez kapcsolódó 
bejelentkezési és változás-bejelentési kötelezettség. 

2. Az elektronikus úton is intézhető adókötelezettség teljesítése 

2. § (1) Az elektronikus úton is intézhető adókötelezettség az elektronikus ügyintézés és a 
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
108.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az önkormányzat 
honlapján (www.kengyel.hu) közzétett nyomtatványon, vagy az önkormányzat által 
közzétett módon, elektronikus úton is intézhető. 

 (2) Amennyiben az adókötelezettséget az adózó helyett a képviselője teljesíti 
elektronikus űrlapon, legkésőbb az elektronikus ügyintézés időpontját megelőző 
munkanapon az erre rendszeresített és az önkormányzat honlapján közzétett 
nyomtatványt kitöltve papír alapon köteles bejelenteni képviseleti jogosultságát az 
adóhatósághoz. A képviseleti jogosultság igazolásának hiányában az 
adókötelezettség nem teljesíthető. 

3. Záró rendelkezések 

3. §  (1) Ez a rendelet 2018. június 1-jén lép hatályba. 

 

Kengyel, 2018. május 28. 

Nagy Szilárd      Dr. Bartók László 
 polgármester helyettesítő jegyző 

 



 

Indokolás 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

az önkormányzati adóügyek elektronikus úton történő intézésének  
eljárási szabályairól szóló 

6/2018. (V. 29.) rendeletéhez 
 

 

1.§-hoz 

Értelmező rendelkezések. 

 

2.§-hoz 

A jogszabályi változások miatt van szükség a rendelet megalkotására. 

 

3.§-hoz 

Hatályba léptető rendelkezés. 

Kengyel, 2018. május 28. 

Nagy Szilárd     Dr. Bartók László 
polgármester helyettesítő jegyző 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

Az önkormányzati adóügyek elektronikus úton történő intézésének 
eljárási szabályairól szóló  

6/2018. (V. 29.) rendeletéhez 
 

1./ A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 
A rendeletnek társadalmi hatásnak nincs. 

2./ A rendelet környezeti és egészségi hatása 
A rendeletnek környezeti és egészségi hatása nincs. 

3./ A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 
Jelen rendelettel adminisztratív teher minimálisan jelentkezik.  

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége 
Az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége a rendelet megalkotása. 

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre 
állnak. 

 
Kengyel, 2018. május 28. 

Nagy Szilárd 
polgármester 


