
Izsák Város Polgármesterétől. 
 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére. 

 
 
Tárgy:  Az iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az elmúlt év július 8-án megtartott ülésünkön tárgyaltuk meg az „ Önkormányzati 
rendeletek kötelező felülvizsgálata a megváltozott jogszabályi környezetben „ előterjesztést, 
melynek II. részében a jegyző Úr a következő a következőket írta: 
 
„A rendeletek felülvizsgálata során néhány rendelettel kapcsolatban felmerült a 
felülvizsgálatot követő módosítás előkészítése is. Ezekre most a hatálybalépésük 
sorrendjében tennék javaslatot. 
 
1.) Az iparűzési adóról. 
Módosult a mentességek és kedvezmények köre, melyekről az önkormányzat dönthet. A 
jelenleg hatályos (Az önkormányzat által nyújtható adómentesség, adókedvezmény) 
jogszabály ( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény)  39/C. § (2) és (3) bekezdése 
meghatározza a kereteket és az adóalanyok körét, melyek figyelembevételével lehet 
adómentességet és kedvezményt biztosítani.  
 
Több olyan jogszabály rész szerepel a helyi rendeletben (megfizetés szabályai, adóelőleg 
fizetése, befizetési határnapok) melyek magasabb szintű jogszabályban szerepel, valamint 
speciális szabályokat tartalmaz a 9.§, ahol az 1995. évre vonatkozó szabályok kerültek 
meghatározásra. „ 
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény( a továbbiakban: (Htv.) az elmúlt évben több 
módosításon esett át – települési adó stb.- de most csak az iparűzési adóra vonatkozó részre 
koncentrálunk   
 
Az iparűzési adó meghatározó a város életében, mivel ebből tudjuk biztosítani a 
fejlesztésekhez szükséges önerőt és tudjuk biztosítani az önként vállalt feladatok fedezetét.  
 
Ez év január 1-jétől újabb felhasználási cél meghatározására került sor az alábbiak szerint: „ 
A helyi iparűzési adóból származó bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-
testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel. A helyi 
iparűzési adóból származó bevétel az önkormányzati hivatal állományában foglalkoztatottak 
személyi juttatásai és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó finanszírozására nem fordítható azt meghaladó mértékben, mint amilyen 
mértékben a települési önkormányzatot az adóerő- képessége szerint a központi 
költségvetésről szóló törvényben meghatározott hivatali működési támogatáshoz kapcsoló 
beszámítás terheli.” 
Az önkormányzat által nyújtható adómentesség és adókedvezmény vonatkozásában 2003-tól 
vannak új szabályok. 
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A Htv. 39/C § (1) bekezdése szerint : az önkormányzat rendeletében a (2)-(3) bekezdésben 
foglaltak alapján jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani. Az 
önkormányzat 2003. március 31-ig volt jogosult határozott időtartamú adókedvezményeket, 
mentességeket biztosító rendelkezéseket meghozni.  
 
Erre szabályozás is történt a helyi rendelet 4.§-ában : Az a vállalkozó jogosult 2003. március 
31. napját követően a 2003. március 31. napján hatályban lévő önkormányzati rendelet által 
meghatározott időpontra biztosított adókedvezményt igénybe venni, aki ennek 
igénybevételére 2003. március 31-ig már jogosultságot szerzett, vagy az igénybevételre 
jogosító feltételek teljesítését követően legkésőbb 2003. december 31-ig megkezdte. „ 
 
Az akkor hatályos 16/2003.(XII.24.) kt. számú rendelet alapján: „ Mentes az iparűzési adó 
alól az új vállalkozás az önkormányzat illetékességi területén történő bejelentkezéstől 
számított egy évig, a Htv. 39/C.§ (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, azzal, hogy 
a mentesség legfeljebb 2007. december 31-ig illeti meg.” 
 
A törvény által biztosítható adómentesség csak azokat a vállalkozót illeti meg, 
akinek/melynek -  a törvényben meghatározottak alapján – számított (vállalkozási szintű) 
adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat az adómentességre, 
adókedvezményre való jogosultság szempontjából 2,5 millió forintnál alacsonyabb 
adóalapösszeget is meghatározhat. Az adómentesség, adókedvezmény terjedelmének, 
mértékének valamennyi – az előzőekben ismertetettek szerint – vállalkozó számára 
azonosnak kell lennie.   
 
Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére (Htv. 38.§ (1) bekezdése), az adó 
megfizetésének szabályaira (Htv. 41-42.§-ai) a központi jogszabály pontos szabályozást 
tartalmaz, így ennek megismétlése a helyi rendeletben nem szükséges. 
 
Az önkormányzati rendelet 9-11.§-ai idejét múlt rendelkezéseket tartalmaznak. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mivel a fizetendő adótételek semmiféle súlyosbítást nem tartalmaznak, így javasolom új 
rendelet megalkotását. 
 
I z s á k, 2015. április 27. 
 
                                                                                                     (: Mondok József:) 
                                                                                                         polgármester 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
__/2015. (__.__.) önkormányzati rendelete 

 
Az iparűzési adóról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               Kihirdetve: _______________________ 
 
 
 
                                                                                                          (: Bagócsi Károly:) 
                                                                                                             címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 



 
IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

__/2015. (__.__.) önkormányzati rendelete 
 

Az iparűzési adóról. 
 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés h) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá Izsák 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
5/2013.(VI.4.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet I/2.pontjában foglaltak alapján a 
Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el. 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya 
 

E rendelet hatálya Izsák város közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 
vállalkozási tevékenységet végző adóalanyokra terjed ki.  
 

2.§ 
 

Az adó mértéke 
 

(1) Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,7 
százaléka. 
 
(2) Az ideiglenes jellegű piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenységet folytató 
vállalkozók esetén az adó mértéke napi 500 forint. 
 
(3) Az ideiglenes építőipari tevékenységet folytató, illetőleg természeti erőforrásokat feltáró 
vagy kutató vállalkozások esetén az adó mértéke napi 2.500 forint. 
 

3.§ 
 

Záró rendelkezések 
 
(1) E rendelet 2015. május 6. napján lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejüleg hatályát veszti a 6/2004.(XII.24.) kt. számú, és 
a 16/2003.(XII.24.) kt. számú rendeletekkel módosított Izsák Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének az iparűzési adóról szóló  1/1995.(III.01.) kt. számú rendelete.   
 
I z s á k, 2015. május 5. 
 
                   

(: Mondok József:)                           (: Bagócsi Károly:) 
                                    polgármester                                 címzetes főjegyző 
 
 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT  
 

Az iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása. 

 
 
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
A hatályos önkormányzati rendelet utolsó módosítása a 2004. évben történt és azóta részben 
a felhatalmazást adó - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény- , valamint a jogalkotással 
kapcsolatos központi jogszabályok is módosultak és a jelenlegi rendeletben több olyan 
jogszabályi hely van, mely jelen körülmények között nem tartható fenn. 
 
 
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai: 
Nincs semmiféle új hatása, mivel a fizetési mértékek változatlanul maradnak és a biztosított  
mentességek, kedvezmények már nem aktuálisak. 
  
III. A rendelet környezeti és egészségügyi hatásai: 
A rendelet nem eredményez környezeti és egészségügyi változásokat. 
 
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai: 
A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat, a korábbi gyakorlat folytatódik. 
 
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
A jogszabály megalkotásának elmaradása az elavult, felesleges, jogszabályok ismétlésén 
alapuló szövegrészek megtartását eredményezi, így a kormányhivatal törvényességi 
felügyeleti eljárását vonhatja maga után.   
 
I z s á k, 2015. április 27. 
 
                                                                                               (: Bagócsi Károly:) 
                                                                                                  címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 


