
Izsák Város Polgármesterétől. 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

A Képviselő-testület 2015. december 1-én tartandó ülésére. 

 

 

Tárgy: Az iparűzési adóról szóló 6/2015.(V.6.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvény 

37.§-a a következő szabályozási résszel egészítette ki a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény ( továbbiakban: Htv.) 52.§-át. „ 23. háziorvos, védőnő vállalkozó: az a vállalkozó, aki 

/amely- gazdálkodó szervezetként vagy egyéni vállalkozóként- külön jogszabály alapján 

háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és 

nettó árbevételének legalább 80 %-a e tevékenység(tevékenységek) végzésére vonatkozó, az 

országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az 

Egészségbiztosítási Alapból származik.” 

 

A bevezetőben említett törvény 36.§-a kiegészítette a  Htv. 39/C.§-át a következő (4) 

bekezdéssel: „ 

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően az önkormányzat rendeletében jogosult a 

háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt megállapítani, feltéve, ha 

annak vállalkozás szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja 

meg. Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó 

számára azonosnak kell lennie.” 

 

A 2015. évi adatok alapján a (4) bekezdés szerinti értékhatárt egyik kedvezményezett sem éri 

el, mivel a fizetendő iparűzési adó mértéke a következőképpen alakul: 

- háziorvosok:                    348.400,-Ft  (3 fő) 

- fogorvosok                        85.300,-Ft   (1 fő) 

- védőnők                            42.500,-Ft   (1 fő) 

Összesen:                          476.200,- Ft 

 

A Magyar Orvosi Kamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete kérelemmel fordult 

hozzám és a Képviselő-testülethez, melyben kérte a mentesség biztosítását. Beadványában  

indokolásként előadta az általunk is ismert az elmúlt ülésen Koncepcióban rögzített 

problémákat, így a háziorvosok elöregedését, az utánpótlás hiányát, a tartósan betöltetlen 

körzetek okozta ellátási aránytalanságokat stb.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem a rendelet-tervezet támogatását és a módosítás elfogadását. 

 

I z s á k, 2015. november 25. 

 

                                                                                        (: Mondok József:) 

                                                                                            polgármester 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT  

 

A helyi iparűzési adóról szóló  

6/2015.(V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

__/2015.(__.__.) önkormányzati rendelethez 

 

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége: 

Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvény 

36.§-a alapján felhatalmazást kapott az önkormányzat, hogy saját rendeletében a háziorvos, 

védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt állapítson meg, feltéve, ha annak 

vállalkozás szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.  

 

A felhatalmazás nem kötelező erejű, azonban illeszkedik a 92/2015.(11.10.) számú 

határozattal elfogadott Izsák Város Egészségügyi Koncepciójához (2015-2025).   

 

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai: 

A nyújtott kedvezmény a 2015. évi adózási adatok szerint 476.200 forint bevételi kiesést 

jelent az Önkormányzat költségvetéséből, azonban megerősíti az alapellátásában történő 

vállalkozókat, hogy Izsák városa elismeri munkájukat és hosszabb távon számít arra. A 

feladatok 1.) pontja szerint ez támogatás” Izsák Város Önkormányzata támogatási 

rendszerének kidolgozása, szabályozása és a megfelelő pénzalapok képzési lehetőségének 

vizsgálata, évenkénti folyamatos biztosítása a 2017. évtől.”  Ez az adókedvezmény 

támogatásként is felfogható. 

 

III. A rendelet környezeti és egészségügyi hatásai: 

A rendelet nem eredményez közvetlen környezeti és egészségügyi változásokat. Utóbbi 

esetében azonban motiváló tényező lehet a szakdolgozók vonatkozásában. 

 

IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek:  

A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a pénzügyi feltételek biztosítása 

pedig költségvetési megtakarítással  biztosítottak. 

 

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 ugyan nem eredményez törvényességi mulasztást, 

de a már említett koncepcióban foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület elrendelte.  

 

I z s á k, 2015. november 25. 

 

                                                                                               (: Bagócsi Károly:) 

                                                                                                  címzetes főjegyző 

 

 

 

                         



Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

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

 

Az iparűzési adóról szóló 6/2015.(V.6.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Kihirdetve: _______________________ 

 

 

 

                                                                                                          (: Bagócsi Károly:) 

                                                                                                             címzetes főjegyző 

 

 

 



 

 

 

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

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

 

Az iparűzési adóról szóló 6/2015.(V.6.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

 

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 és a 39/C.§ (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, továbbá Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014.(XII..4.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 

I/2.pontjában foglaltak alapján a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el. 

 

 

1.§ 

 

Adómentesség, adókedvezmény 

 

Az iparűzési adóról szóló 6/2015.(V.6.) önkormányzati rendelet az alábbi 2/A. §-sal egészül 

ki: 

 

(1) Adómentesség illeti meg azt a háziorvosi, védőnői vállalkozót, akinek a vállalkozói szintű 

helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot. 

 

(2) Amennyiben a háziorvos, védőnő vállalkozó, vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja 

az adóévben meghaladja az adómentes adóalap mértékét, csak az ezt meghaladó összeg után 

kell az adót megfizetnie. 

 

2.§ 

 

Záró rendelkezések 

 

E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 

 

 

I z s á k, 2015. december 1. 

 

                   

(: Mondok József:)                           (: Bagócsi Károly:) 

                                    polgármester                                 címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 



 

 


