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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
 
 
A Kormány az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) 2011-2013. évi 
akciótervében az EKOP 3. prioritáson nevesítette az „Önkormányzati ASP központ 
felállítása” c. projektet, mely 2015-ben fordult a megvalósítási szakaszba. A projekt célja a 
Közép-magyarországi régióban egy olyan nagy teljesítményű és kapacitású, magas biztonságú 
és rendelkezésre állású, korszerű informatikai eszközökből kiépített Önkormányzati ASP 
központ létrehozása, mely a csatlakozó önkormányzatok számára hatékony forrásfelhasználás 
mellett, lehetővé teszi a belső működés támogatását, az egyes e-közigazgatási szolgáltatások 
nyújtását korszerű informatikai megoldásokra támaszkodva, valamint lehetőséget nyújt az 
állampolgárok és a vállalkozások igényeihez igazodó, egységes önkormányzati e-ügyintézés 
szolgáltatások igénybevételére. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata, Újhartyán és Nyáregyháza konzorciális partnereivel, 2013 
júniusában sikeresen pályázott az ASP rendszer használatához szükséges feltételek 
megteremtésére. Az Európai Unió által társfinanszírozott 100%-os, vissza nem térítendő 
támogatás által, napjainkra 21 munkaállomáson, a legkorszerűbb informatikai háttér biztosítja 
a csatlakozást. 
 
Az ASP által létrehozott rendszer bevezetésével megteremtjük a működőképes programok 
csomagját. Ezek egyszerűen képesek ugyanazon adatbázisból dolgozni, egyszerűen képesek 
statisztikai adatokat kinyerni. Az Önkormányzat és intézményeinek közigazgatási és 
közszolgáltatási rendszereinek belső munkafolyamatai, beszámolási, adatszolgáltatási 
folyamatai is hatékonyabbá válnak a támogatott 6 szakrendszer által (adó-, gazdálkodási-, 
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ingatlanvagyon-kataszter-, ipari és kereskedelmi-, iratkezelő szakrendszer és Települési 
Portál). 
 
Az új szakrendszerek indítására 2015. július 1-jén kerül sor. A program lehetőséget nyújt, 
hogy elektronikusan teljesítsék az ügyfelek az alábbiakat: 

- az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó 
bevallásának benyújtása, 

- bejelentkezés és változás bejelentés benyújtása helyi iparűzési adó adónemben. 
 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175.§ (24) bekezdése alapján: „Ha az 
önkormányzat rendelete így rendelkezik, az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő 
bejelentés, bevallás, illetve adatszolgáltatás az önkormányzat által közzétett módon, 
elektronikus úton is teljesíthető. Az önkormányzati rendelet előírhatja, hogy az adószámmal 
rendelkező adózó a bejelentést, a bevallást, illetve az adatszolgáltatást elektronikus úton 
teljesíti.” 
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabály előkészítőjének 
előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 
következményeit.  

„17.§ (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

 a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

 aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

 ab) környezeti és egészségi következményeit, 

 ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

 b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

 c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.” 

 
I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. 
 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
Környezeti és egészségi következményei nincsenek. 
 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A rendeletmódosítás adminisztrációs nehézséget nem okoz. 
 
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
Az önkormányzati rendelet megalkotásának elmaradása esetén a pályázatban vállalt 
feltételeket nem teljesíti önkormányzatunk. 
 
V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A rendelet módosítása többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez, a technikai feltételek 
az ASP központhoz történő csatlakozással megvalósulnak. 
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Rendeletalkotás! 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az egyes 
adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetőségéről szóló önkormányzati 
rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a alapján. 
 
 
 
Kistarcsa, 2015. június 10. 
 
 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 
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Kistarcsa Város Önkormányzat 
…/2015. (… …) önkormányzati rendelete 

az egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetőségéről 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 175.§ (24) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
1.§ 

 
A rendelet hatálya kiterjed Kistarcsa Város Jegyzője, mint az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésére. 
 
 

Elektronikusan intézhető ügykörök 
2.§ 

 
(1) Elektronikus úton teljesíthető 

a) az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi 
iparűzési adó bevallásának benyújtása, 

b) a helyi iparűzési adó hatálya alá történő bejelentkezés benyújtása, 
c) a változás-bejelentés benyújtása helyi iparűzési adó adónemben, 
d) helyi adóegyenlegről tájékoztatás. 

(2) Amennyiben az adózó helyett annak képviselője nyújtja be elektronikusan a 
teljesítendő adókötelezettséget, úgy legkésőbb az első elektronikus ügyintézés 
időpontját megelőző munkanapon az erre rendszeresített papíralapú nyomtatványon 
köteles bejelenteni képviseleti jogosultságát az adóhatósághoz, illetve azt, hogy a 
képviseleti jogosultság tartalma mely adókötelezettségekre terjed ki. A képviseleti 
jogosultság igazolásának hiányában az adókötelezettség nem teljesíthető. 

(3) Az adózó a (2) bekezdés szerint bejelentett képviseleti jogosultság megszűnését 
haladéktalanul köteles bejelenteni az adóhatósághoz. A bejelentett képviseleti 
jogosultság megszűnését az adózó képviselője is bejelentheti. 

(4) Az adószámmal rendelkező adózók az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység 
után fizetendő helyi iparűzési adó bevallást és bejelentést kizárólag elektronikus úton 
nyújthatják be. 

 
 

Záró rendelkezés 
3.§ 

 
(1) E rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.  
(2) E rendelet 2.§ (4) bekezdése 2016. január 1. napján lép hatályba. 
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 Solymosi Sándor Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
 Polgármester Jegyző 

 

 

 

 

 

I N D O K O L Á S 
 

 

 

Általános indokolás 
 
 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175.§ (24) bekezdése szerint, ha az 
önkormányzat rendelete így rendelkezik, az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő 
bejelentés, bevallás, illetve adatszolgáltatás az önkormányzat által közzétett módon, 
elektronikus úton is teljesíthető. Az ASP központhoz való csatlakozással adottak a technikai 
feltételek az elektronikus ügyintézés bevezetéséhez. 
 
 
 
 

Részletes indokolás 
 
 
Az 1.§-hoz: 
A rendelet hatálya került meghatározásra. 
 
A 2.§-hoz: 
Az elektronikusan intézhető ügykörök és szabályok kerültek meghatározásra. 
 
A 3.§-hoz: 
A rendelet hatályba lépése került meghatározásra. 
 


