
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÖZGYŰLÉSÉNEK  

 
15/2015.(VI.26.) önkormányzati  

r e n d e l e t e  
 

az elektronikus úton teljesíthető adókötelezettségekről 
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 175. § (1) és (24) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a gazdasági kamarákról szóló 
1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével – a következőket 
rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 
  

1.§ A rendelet hatálya Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Közgyűlése által bevezetett helyi adók, valamint a gépjárműadó, talajterhelési díj 
és termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó és helyi jövedéki adó vonatkozásában. 
 

2. Az adókötelezettség elektronikus úton történő teljesítése 
 

2.§  (1) Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentés, változás bejelentés, bevallás, illetve 
adatszolgáltatás (a továbbiakban: adókötelezettség) elektronikus úton is teljesíthető, melyhez az 
adóhatóság nyomtatványt, elektronikus űrlapot rendszeresít. 

 
(2) A 2. §-ban rögzített adókötelezettség elektronikus úton történő teljesítéséhez szükséges 
informatikai alkalmazások és űrlapok az önkormányzat honlapján (http:// varoshaza.nyiregyhaza.hu) 
érhetőek el. 

 
(3) A formanyomtatványok a http:// varoshaza.nyiregyhaza.hu/adóügyek URL-ről tölthetők le. 
 
(4) A kitöltött nyomtatványt az ügyfélkapun keresztül a központi elektronikus szolgáltató rendszer 
útján kell eljuttatni az önkormányzati adóhatósághoz. 
 

3. Záró rendelkezés 
 

3.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
Nyíregyháza, 2015.  június 25. 
 
 
Dr. Kovács Ferenc                                                   Dr. Szemán Sándor 
     polgármester                                                          címzetes főjegyző 
 
 
E rendeletet 2015. június hó 26. napján kihirdetem.  
 
 
Nyíregyháza, 2015.  június 26. 
 
           Dr. Szemán Sándor 
                                                                                      címzetes főjegyző 
 

 



 
 

Indokolás 
 

az elektronikus úton teljesíthető adókötelezettségekről szóló  
15/2015.(VI.26.) önkormányzati rendelethez 

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. a 175. § (24) bekezdése felhatalmazza az önkormányzatot 
arra, hogy rendeletben tegye lehetővé az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő bejelentés, 
bevallás illetve adatszolgáltatás elektronikus úton történő teljesítését. 
 
 
 

Részletes indokolás 
 

az elektronikus úton teljesíthető adókötelezettségekről szóló  
15/2015.(VI.26.) önkormányzati rendelethez 

 
az 1. §-hoz 

 
E paragrafusban kerül meghatározásra, hogy Nyíregyháza illetékességi területén mely adónemek 
vonatkozásában alkalmazható a rendeletben meghatározottak.  
 

a 2. §-hoz 
 

E paragrafus az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton történő adókötelezettségek 
teljesítését szabályozza. 
 

a 3. §-hoz 
 

A rendelet az adminisztrációs terhek és költségek csökkenésére figyelemmel a kihirdetést követő 
napon hatályba lép.  
 


