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E L Ő T E R J E S Z T É S                                             1. 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére 

 2020. december 27-én 

 

2020. november 4-étől a Kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki, mely veszélyhelyzet jelenleg is 

fennáll. 

A Katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben  

a képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

 

Az előterjesztés a Képviselő-testület részére véleményezés céljából kerül megküldésre. 

 A Képviselő-testület véleményét a Polgármester a döntése meghozatalakor figyelembe veszi. 

 

 

Tárgy:  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési 

adóról szóló 21/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján -

törvényi keretek között - a helyi önkormányzatok döntenek a helyi adó bevezetéséről, az 

alkalmazott adómértékről, kedvezményekről, mentességekről. 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Htv. felhatalmazása alapján a helyi 

iparűzési adóról szóló 21/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Ör.) 

bevezette a helyi iparűzési adót és adókötelezettséget állapított meg az Önkormányzat 

illetékességi területen állandó és ideiglenes jelleggel végzett vallalkozási tevékenység után. 

A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az Önkormányzat illetékességi 

területen, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy a tevékenységet 

részben vagy egészben székhelyen (telephelyen) kívül folytatja. Ezen tevékenység után az 

iparűzési adó mértéke Kakucson az Ör. értelmében a Htv. előírása szerinti adóalap 2%-a. 

 

ldeiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az Önkormányzat illetékességi területén az ott 

székhellyel, telephellyel nem rendelkezó vállalkozó vállalkozási tevékenységet folytat. Ezen 

tevékenység végzése után Kakucson az iparűzési adó mértéke az Ör. értelmében naptári 

naponként 5000 Ft. 

 

2020. november 26. napján kihirdetésre került az egyes adótörvények módosításáról szóló 

2020. évi CXVIII. törvény, melynek 99-100. §-ai az iparűzési adó módosításáról rendelkeznek. 

 

A Htv. módosítás már nem tesz különbséget az állandó illetve ideiglenes jelleggel végzett 

vállalkozási tevékenység között. 2021. évtől a Htv. már csak ,,iparűzési tevékenység"-et rögzít.  

E törvénymódosítás folytán megszűnik az önkormányzatok közigazgatási területén az 

ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség.  
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Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adó megszűnésére 

tekintettel szükségtelenné valik az ,,állandó jelleggel végzett" helyi iparűzési adó 

megkülönböztetés. Erre figyelemmel iparűzési tevékenység esetére kerül megállapításra az 

iparűzési adó mértéke. 

A helyi rendeletünk tartalmazza az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 

fizetendő adó mértékét is, ezért szükséges az erre vonatkozó rendelkezés hatályon kívül 

helyezése. 

 

Fennmarad ugyanakkor az a Htv.-beli rendelkezés, mely szerint, ha az építőipari tevékenység 

folytatásának időtartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 napot meghaladja, akkor 

e tevékenység végzésének helye a tevékenység-végzés megkezdésének napjától telephelynek 

minősül, és a vállalkozó az adóévi helyi iparűzési adóbevallásában az általános szabályok szerint 

adóalap-megosztással állapítja meg az iparűzési adóját. 

 

A magasabb szintű jogszabály (törvény) 2021. január 1. napjától hatályba lépő módosítása 

folytán szükséges a helyi iparűzési rendeletünk módosítása is szintén 2021. január 1. napi 

hatálybalépéssel. 

 

A fentiek figyelembevételével és pontosítás végett a Ör. bevezető részét, 1.-2. és 7. §-ait kell 

módosítani a következők szerint: 

 

1.  Bevezető rész kiegészül egy a) ponttal az alábbiak szerint: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 

1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 

 

2. 1. § (1) Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Kakucs Község 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) saját bevételei forrásának kiegészítésére 

helyi iparűzési adót vezet be. 

 

3.  2. § (1) Iparűzési adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén állandó vagy 

ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési adó 

tevékenység). 

 

4.  7.  § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a 

meghatározott adóalap 2%-ának megfelelő összeg.  

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 

naponként 5000 Ft. 

(3) (2) Az adó mértékére a Htv. 40. §-ában foglaltak az irányadók. 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a helyi iparűzési adóról szóló 

21/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelete módosításához 

 

A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

2020. november 26. napján kihirdetésre került az egyes adótörvények módosításról szóló 2020. 

évi CXVIII. törvény. A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvényt (továbbiakban: Htv.) érintő 

módosítás hatályon kívül helyezi az ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettségre vonatkozó 

hatályos rendelkezéseket, így az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség 

megszűnik. A megszüntetés következtében a korábbinál kevesebb adóbevétele származik az 

Önkormányzatnak. 

 

A rendelet-tervezet környezeti és egészségi következményei: 

A szabályozás környezeti és egészségi következményei nem határozhatóak meg. 

 

A rendelet-tervezet  adminisztrativ  terheket  befolyasoló  hatása:  

A módosítás következtében az adózók adminisztrációs és anyagi terhei csökkenni fognak. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A Htv. 6. §-a szerint az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy a Htv.-ben 

meghatározott adókat vagy azok valamelyiket bevezesse, a már bevezetett adót hatályon kívül 

helyezze, illetőleg módositsa.  

Tekintettel arra, hogy az Országgyűlés döntése alapján az önkormányzatok 2021. január 1. 

napjától nem állapithatnak meg az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 

iparűzési adót, indokolt a helyi iparűzési adóról szóló 21/2012. (XI. 23.) önkormányzati 

rendelet ideiglenes jellegű iparűzési adóra vonatkozó rendelkezéseinek törlése 2021. január 1. 

napi hatályba lépéssel. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi es pénzügyi feltételek 

- az önkormányzati adóhatóság munkatársai által biztositottak. 

 

Az előzetes hatásvizsgálat eredményének mérlegelése alapján a rendelet megalkotása - a 

szabályozási cél eléréséhez feltétlenül szükséges. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek a 

jogszabály indokolása is. 

 

A fentiek alapján kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő rendelet megalkotásával 

egyetérteni szíveskedjenek: 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró  

Kakucs Község Polgármesterének 

......../2020. (............) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 

21/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kakucs Község 

Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, tekintettel 

ezen rendelet meghozatalakor fennálló, a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét kikérve, ezen 

Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) 

pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében meghatározott feladatkörében 

eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, figyelemmel az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi 

CXVIII. törvény 99. – 100. §-aiban foglalt rendelkezésekre, a következőket rendeli el:  

  

1. §  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról 

szóló 21/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 

bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

“Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 

1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el:” 

 

2. §  A Rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

“1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete Kakucs Község Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat) saját bevételei forrásának kiegészítésére helyi iparűzési adót 

vezet be.” 

 

3. §  A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

“2. § (1) Iparűzési adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási 

tevékenység (a továbbiakban: iparűzési adó tevékenység).” 

 

4. §  A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

“7. § (1) Az iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a meghatározott adóalap 2%-ának 

megfelelő összeg.  

(2) Az adó mértékére a Htv. 40. §-ában foglaltak az irányadók.” 

 

5. §  Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária     Farkasné Szabó Mária 

polgármester       jegyző 
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E L Ő T E R J E S Z T É S                                             2. 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére 

 2020. december 27-én 

 

2020. november 4-étől a Kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki, mely veszélyhelyzet jelenleg is 

fennáll. 

A Katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben  

a képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

 

Az előterjesztés a Képviselő-testület részére véleményezés céljából kerül megküldésre. 

 A Képviselő-testület véleményét a Polgármester a döntése meghozatalakor figyelembe veszi. 

 

Tárgy:  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

1./ az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a 

házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 

5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 12/2020. (X. 

13.) önkormányzati rendeletének 1. §-a 

valamint  

2./ a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról 

szóló 14/2013. (IX. 02.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 

14/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 

hatályba nem lépéséről 

 

Előterjesztő:  Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A tárgyban említett, díjmegállapító rendeletek hatályon kívül helyezését tartjuk szükségesnek – a 

magasabb rendű jogszabályban foglalt rendelkezésnek való megfelelés érdekében – a következő 

indokok alapján. 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2020. október 12-én megalkotásra 

került 

az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó 

többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 12/2020. (X. 13.) önkormányzati rendelet, melynek 1. §-ában 2021. 

január 1-jétől kezdődően az anyakönyvi szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjak 

emelésére került volna sor, igazodva a környéken kialakított díjak mértékéhez,  

 

illetve 

 

2. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével, annak hatáskörét gyakorolva 

2020. november 26-án a Polgármester által megalkotásra került 

a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (IX. 

02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet, 

melyben a térítési díjak 4-7%-kal történő emelésére került volna sor szintén 2021. január 1-

jétől, tekintve, hogy két éve nem történt díjemelés, viszont az élelmiszerárak jelentős 

mértékben emelkedtek az eltelt időszak alatt. 
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Nevezett rendeletek minden kötelező fórumon kihirdetésre kerültek, illetve az étkezési szolgáltatást 

igénybe vevő csoportok közvetlenül is értesítve lettek a díjemelések mértékéről, továbbá a 2021. 

január 1-jét követően  házasságot kötni szándékozók 2020. október 13-ától már az új díjak szerint 

fizethették be az anyakönyvi többletszolgáltatásért a 2021. évre szóló díjat az Önkormányzatnak. 

 

E rendeleteink kihirdetését követően, 2020. december 18-án a Magyar Közlöny 2020. évi 282. 

számában megjelent „a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges gazdasági intézkedésről” szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Kormányrendelet), mely 2020. december 19-én lépett hatályba. 

E Kormányrendelet értelmében 2020. december 19. napjától 2021. december 31. napjáig  

a) a helyi önkormányzat 

…. 

által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati 

vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a 

továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 2020. 

december 18. napján hatályos és alkalmazandó mértéke.                                   

A Kormányrendelet értelmében 2020. december 19. napjától új díjat nem lehet bevezetni, 2021. 

december 31. napjáig új díjat nem lehet megállapítani, meglévő díjat új kötelezetti körre nem 

lehet kiterjeszteni. 

 

Fentiek értelmében amennyiben 2020. évben a képviselő-testület, illetve veszélyhelyzetben a 

polgármester alkotott olyan rendeletet, melyben a díj mértékét megemelte, illetve új díjat 

vezetett be, állapított meg, meglévő díjat új kötelezetti körre terjesztett ki 2021. január 1-jei 

hatállyal, akkor a polgármesternek alkotnia kell egy újabb rendeletet arról, hogy a 

kihirdetett, de még hatályba nem lépett önkormányzati rendelet nem lép hatályba. 

 

A Kormányrendelet 2021. december 31-ig írja elő a díjemelési tilalmat.   

      

A fent nevezett Kormányrendelet teljes egészében átírta az Önkormányzatok díjemelésekre 

vonatkozó, jövő évre szóló lehetőségeit.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 9. § (1) bekezdése alapján a 

nem hatályos jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés nem módosítható vagy helyezhető hatályon 

kívül.  

A Jat. 9. § (2) bekezdése szerint, ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogalkotói 

hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy jogszabályban rendelkezhet úgy, hogy a kihirdetett, de 

még hatályba nem lépett jogszabályi rendelkezés a kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel lép 

hatályba, vagy a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi 

rendelkezés nem lép hatályba.  

A Jat. 9. § (3) bekezdése értelmében a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy 

jogszabályi rendelkezés tartalmának a (2) bekezdés szerinti megváltoztatását vagy hatályba nem 

lépését kimondó jogszabályi rendelkezés hatálybalépésének időpontját úgy kell meghatározni, 

hogy az megegyezzen azzal az időponttal, amikor a kihirdetett, de még hatályba nem lépett 

jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályba lépett volna. 

Eszerint a hatályba nem lépésről rendelkező rendeleteink hatályba lépését 2021. január 1-jével kell 

meghatározni.  

 

A mellékelt rendeleti javaslatokban foglaltakkal a Kormányrendelet rendelkezéseinek teszünk 

eleget. 
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1. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó 

többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló  

5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendeletet módosító 12/2020. (X. 13.) önkormányzati 

rendelet 1. §-ának hatályba nem lépéséhez 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok 

előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan:  

 

A rendelet-tervezet:  

- Társadalmi hatása: a módosított rendelet hatályba nem lépésével 2021. január 1-jétől nem 

emelkednek az anyakönyvi  (házasságkötési) többletszolgáltatásért 2018. évtől meghatározott díjak. 

A házasságkötési többletszolgáltatást igénybe vevőknek a jelenleg érvényes díjakat kell 

megfizetniük továbbra is 2021. évben.  

- Gazdasági, költségvetési hatása: az Önkormányzat a házasságkötések számát tekintve éves szinten 

kb. 500.000 Ft-tal kevesebb bevételre számíthat 2021-ben, mint azt a díjmódosító rendelet 

megalkotásakor tervezte. 

 - A rendeletnek közvetlen környezeti hatása: nincs.  

- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.  

- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az 

adminisztratív terheket tekintve új, többletterheket eredményező hatása nincs, a rendelet 

alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli.  

- A rendelet megalkotásának szükségessége: a magasabb jogszabályokban foglaltaknak való 

megfelelés, jelen esetben „a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges gazdasági intézkedésről” szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendeletben 

foglaltaknak, miszerint 2021. évre vonatkozóan az önkormányzatoknak nem lehet díjakat emelni a 

lakosság anyagi terheinek csökkentése, szinten tartása érdekében. 

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevételt vonhat maga után. 

- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

rendelkezésre állnak.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek a 

jogszabály indokolása is. 

 

A fentiek alapján kérjük a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá az anyakönyvi szolgáltatási 

díjak 2021. január 1-jétől tervezett megemeléséről szóló, módosító rendelet hatályba nem lépéséről 

szóló önkormányzati rendelet megalkotásához a következők szerint: 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró  

Kakucs Község Polgármesterének 

…/2020. (……..) önkormányzati rendelete 

az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó 

többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló  

5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendeletet módosító  

12/2020. (X. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-ának hatályba nem lépéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kakucs Község 

Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, tekintettel 
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ezen rendelet meghozatalakor fennálló, a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét kikérve, ezen 

Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a koronavírus-világjárvány 

nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 

603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. §-ának rendelkezéseire, a következőket rendeli el:  

 

1. §  Nem lép hatályba a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az anyakönyvi 

esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó 

többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendeletét 

módosító 12/2020. (X. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. 

 

2. §  Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária     Farkasné Szabó Mária 

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

2. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 

14/2013. (IX. 02.) önkormányzati rendeletet módosító 14/2020. (XI. 26.) önkormányzati 

rendelet hatályba nem lépéséről 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok 

előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan:  

 

A rendelet-tervezet:  

 

- Társadalmi hatása: a módosított rendelet hatályba nem lépésével 2021. január 1-jétől nem 

emelkednek a két éve megállapított étkezési térítési díjak. Az étkeztetést igénybe vevőknek a 

jelenleg érvényes díjakat kell fizetniük továbbra is 2021. évben.  

 

- Gazdasági hatása: Az önkormányzatot érintő jelentős gazdasági hatása nincs.  

 

- Költségvetési hatása: Az étkezési alapanyagok vásárlása a költségvetés kiadási oldalán 

jelentkezik, ugyanakkor az étkeztetést igénybe vevőktől - a térítési díjak szinten tartása révén – 

további bevétele nem képződik az önkormányzatnak. 

 

- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása: nincs.  

 

- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.  

 

- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az 

adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet 

alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli.  



9 

 

 

- A rendelet megalkotásának szükségessége: a magasabb jogszabályokban foglaltaknak való 

megfelelés, jelen esetben „a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges gazdasági intézkedésről” szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendeletben 

foglaltaknak, miszerint 2021. évre vonatkozóan nem lehet díjakat emelni a lakosság anyagi 

terheinek csökkentése, szinten tartása érdekében. 

 

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevételt vonhat maga után. 

 

- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

rendelkezésre állnak.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a 

jogszabály indokolása is. 

 

A fentiek alapján kérjük a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá az étkezési térítési díjak 2021. 

január 1-jétől tervezett megemeléséről szóló, módosító rendelet hatályba nem lépéséről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásához.  

 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró  

Kakucs Község Polgármesterének 

…/2020. (……..) önkormányzati rendelete 

a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 

14/2013. (IX. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  

14/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet  

hatályba nem lépéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kakucs Község 

Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, tekintettel 

ezen rendelet meghozatalakor fennálló, a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét kikérve, ezen 

Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a koronavírus-világjárvány 

nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 

603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. §-ának rendelkezéseire, a következőket rendeli el:  

 

1. §  Nem lép hatályba a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (IX. 02.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet.  

 

2. §  Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária     Farkasné Szabó Mária 

polgármester       jegyző 

 


