
Körösladány Város Önkormányzatának 
Polgármestere 

5516 Körösladány, Dózsa György út 2. 
Tel:06/66/475-156 Fax:06/66/475-155 

www.korosladany.hu/E-mail: jegyzo@korosladany.hu 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2014. december 3-án tartandó ülésére. 

 
Tárgy: Körösladány Város Önkormányzatának önkormányzati rendelete az iparűzési adóról. 
 
Előkészítő:   Ilyés Lajos jegyző 
    Sánta János aljegyző 
    Botos Lajos főelőadó 
Előterjesztő:  Kardos Károly polgármester 
Véleményezi:  Gazdasági-és Pénzügyi Bizottság 
Ülés:    Nyílt.  
Szavazás:  Minősített többség. 

Az előterjesztés (rendelet-tervezet) elfogadása nyilvános ülésen 
minősített többségű nyílt szavazást igényel. [Mötv. 42. §. 1. pont; 50. 
§.]  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A helyi adóról szóló 1990. évi C. tv. 1. §-a alapján a Képviselő-testület rendelettel az 
illetékességi területén helyi adókat  vezethet be.  
 
"1. § (1) E törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési (községi, városi, 
fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban: önkormányzat) 
rendelettel az illetékességi területén helyi adókat (a továbbiakban: adót) vezethet be." 
 
A Képviselő-testület 1996-ban ezen törvény alapján bevezette a helyi iparűzési adót, melynek 
jelenlegi mértéke az adóalap 1,8 %-a. 
 
A mértéket tekintve, kivéve az ideiglenes tevékenység után fizetendő iparűzési adót, nem 
tervezünk változást, azonban a központi jogszabály több esetben módosult, e miatt a rendelet 
módosítása szükséges. 
 
Folytatva az előző időszakban kialakult gyakorlatot nem a jelenlegi rendelet javítgatásával és 
egységes szerkezetben történő elfogadásával aktualizáljuk rendeletünket, hanem egy új 
rendelet készítésével. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 1. számú mellékleteként 
becsatolt, az iparűzési adóról szóló önkormányzati rendeletet, minősített többséggel 
hagyja jóvá! 
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Indoklás 

 
Általános indoklás 

 
A Képviselő-testület ebben a tárgyban korábban alkotott rendeletet ebben a tárgyban, mely a 
mértékekre tekintettel az elmúlt években lett módosítva, illetve az akkori jogszabály 
változások átvezetésre kerültek, 2008-ban került elfogadásra a jelenleg hatályos rendelet.  
 
A rendelet elkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvényt, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt 
szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a 
hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. 
Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási 
szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet 
indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az 
Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény 
alapján nem lehet ellentétes. 
A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el. 
 
 

Részletes indoklás 
 

A rendelet 1. és 2. §-ához: 
A rendelet az adókötelezettség alá tartozást és ennek fogalmát határozza meg. 
A rendelet 3. §-ához: 
Az adó alanyának meghatározása. 
A rendelet 4. §-ához: 
Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység meghatározása. 
A rendelet 5. §-ához: 
Az adómentesség körét határozza meg a törvény előírásainak figyelembe vételével. 
A rendelet 6. §-ához: 
Az adó alapjának a meghatározása, figyelembe véve a jogszabályváltozásokból fakadó 
módosításokat. 
A rendelet 7. §-ához: 
Az adó mértékének meghatározása, mely során az ideiglenes tevékenységet végzők adójának 
emelésére teszünk javaslatot. 
A törvény szerint az adómérték maximálisan 5.000.- Ft /nap. 
 
"(2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az 
ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó  
a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, 
hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 
30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot,  
b) bármely - az a) pontba nem sorolható - tevékenységet végez, ha annak folytatásából 
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén 
sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.  
(3) Ha az építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg a természeti erőforrás feltárásának, 
kutatásának időtartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 napot meghaladta vagy 
előreláthatóan meghaladja, akkor e tevékenységek végzésének helye a tevékenység-végzés 
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megkezdésének napjától telephelynek minősül, a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési 
tevékenységet végzőként kell bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adót 
nem kell megfizetnie. Amennyiben a vállalkozó az önkormányzat illetékességi területén 
folytatott ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége után az adóévre már fizetett adót, akkor 
azt - eltérően a 40/A. § (1) bekezdés a) pontjában és 40/A. § (2) bekezdésben foglaltaktól - az 
adott önkormányzat illetékességi területén végzett adóévi állandó jellegű iparűzési 
tevékenység utáni adóból vonhatja le. Amennyiben a vállalkozó előzetes bejelentésétől 
eltérően a tevékenység-végzés napjai alapján a vállalkozónak az önkormányzat illetékességi 
területén ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettsége áll fenn, akkor arról 
legkésőbb az adóévet követő év január 15. napjáig köteles bevallást benyújtani, s a bevallás 
benyújtásával egyidejűleg az adót az ideiglenes tevékenység után egyébként fizetendő adó 
eredeti esedékességétől számított késedelmi pótlékkal növelten megfizetni." 
 
Ez azt jelenti, ahogy az a vállalkozás aki itt végez ilyen jellegű tevékenységet az állandó 
iparűzési tevékenységének székhelyén fizetendő adóból ezt levonhatja. 
 
Ez az adó kizárólag a nem körösladányi székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozásokra 
vonatkozik! 
 
Javasoljuk az adó mértéket a törvényben meghatározott maximumban meghatározni! 
 
A rendelet 8. §-ához: 
 
Az adóelőleg megfizetésének a szabályai kerülnek itt meghatározásra. 
 
A rendelet 9. §-ához: 
 
Az adó megfizetésének, bevallásának keretit határozza meg ez a szakasz. 
 
A rendelet 10. §-ához: 
Az adó mérséklésének, elengedésének feltételeit tartalmazza. 
 
A rendelet 11.  és 12 §-ához: 
 
A vegyes és záró rendelkezésekre, hatálybalépésre vonatkozó szabályokat tartalmazza. 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 
A 2011. január 1-től hatályos, a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
Jat.) 17.§-a szerint „(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz 
igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit.  
 
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről … önkormányzati rendelet esetén a helyi 
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.”  
 
„(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell.  
 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen  
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,  
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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 feltételeit.”  
 
A rendelet-tervezetben ( a továbbiakban: tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17.§ (2) 
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:  
 

Hatásvizsgálati lap 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása  
 
aa) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai  
 
A létrehozandó jogszabálynak jelentős társadalmi hatása van, az érintettek egy részére 
(ideiglenes iparűzési tevékenységet végzők) kedvezőtlenebb hatást fejt ki a magasabb elvonás 
miatt. 
 
Gazdasági, költségvetési hatásait az önkormányzat szemszögéből kedvezőbbek, hiszen az 
ideiglenes tevékenységből származó bevétel nő. 
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei  
 
Ilyen hatásai – mérhető - nincsenek a tervezet rendeletnek. 
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  
 
A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei  
 
A törvény tartalmazza a jogszabályalkotás lehetőségét ebben a tárgyban. A jogszabályalkotás 
elmaradása esetén az iparűzési adó kiesésé miatt a költségvetés egyensúlya nem fenntartható. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
biztosítottak.  
 
Kérem, hogy a Képviselő-testület, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen! 
 
A döntés – rendelet alkotás esetén - nyilvános ülésen minősített többségű nyílt szavazást 
igényel. [Mötv. 42. §. 1. pont; 50. §.]  
 

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEZÉS SZÜKSÉGES: 
 
- Gazdasági-és Pénzügyi Bizottság 
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Határozati javaslat 
 

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét 
tartalmazó formában elfogadja a Körösladány Város Önkormányzatának iparűzési adóról 
szóló önkormányzati rendeletét. 
 
 
 
Körösladány, 2014. november 20. 
 
        Kardos Károly 
         polgármester 


