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1. számú előterjesztés Lajosmizse Város Polgármestere részére 
2020. december 10. 

 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) önkormányzati 

rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
 
Iktatószám: LMKOH/21296-1/2020. 
 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján a 
veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi 
törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik.  

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést 
is érinti.” 

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei 
közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés 
elnöke) gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem 
a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület 
valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek 
veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. 

Általános indokolás: 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
(továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdése felhatalmazása alapján a 30/2012. (VIII.17.) számú 
önkormányzati rendeletével bevezette a helyi iparűzési adót. Az önkormányzat adómegállapítási 
joga a továbbiakban kiterjed arra 

 hogy a már bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az 
évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit 

 az adó bevezetésének időpontját és időtartamát meghatározza 
 az adó mértékét a törvényben meghatározott felső határokra figyelemmel megállapítsa 
 a törvényben meghatározott mentességeket, kedvezményeket állapítson meg. 

 



3 
 

Jelenleg a helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII.17.) önkormányzati rendelet 1. §-ában az 
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,6 %-a. Az 
ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke – a törvényi maximum – 
naptári naponként 5.000.-Ft. Továbbá mentességet élvez az iparűzési adó megfizetése alól az a 
vállalkozó, akinek az éves vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1,2 millió forintot, 
100 % mértékű adókedvezményben részesül a háziorvos, védőnői vállalkozó, ha a vállalkozási 
szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. 

A helyi adózásban a korábbi évekhez hasonlóan tovább folytatódik az adó-adminisztráció 
csökkentése és az adózási kiskapuk bezárása. Ennek keretében az egyes adótörvények 
módosításáról szóló 2020. CXVIII. törvény számos ponton módosította a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvényt, többek között a helyi iparűzési adót is. 

Az adónemek számának csökkentése és az adórendszer egyszerűsítése, átláthatóvá tétele 
érdekében az ideiglenes iparűzési adókötelezettség a Magyarországon székhellyel, telephellyel 
nem rendelkező vállalkozásokat terhelő jogcíme hatályát veszti. Így az ideiglenes jellegű iparűzési 
tevékenység utáni adókötelezettség megszűnik. Az ideiglenes jellegű iparűzési adó 
megszűnésével a törvény hatályon kívül helyezi a Htv. azon rendelkezéseit, amely az ideiglenes 
jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség szabályait rögzítik, többek között az adó 
mértékét is. Az ideiglenes helyi iparűzési adó megszűnésével szükségtelenné válik az „állandó 
jellegű” helyi iparűzési adó megkülönböztetése, így a törvény hatályon kívül helyezi az erre utaló 
jelzőket is. 

A fentiek alapján javaslom a helyi iparűzési adó rendelet törvényi előírásokkal összhangban való 
módosítását. 

 
A rendelet-tervezet a gazdasági kamarákról szóló 1999. CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében 
foglaltakra tekintettel véleményezés céljából megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Lajosmizsei Iparosok, 
Kereskedők és Vendéglátósok Egyesület részére. 
 
Részletes indokolás 
 
Az első szakaszban megszüntetésre kerül az „állandó jelleggel” végzett iparűzési adó kifejezés 
használata. 
A második szakaszban hatályon kívül helyezésre kerül az ideiglenes jelleggel végzett 
tevékenység szabályozása. 
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a 
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletezésű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével 
felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményeit az 
alábbiakban részletezem: 
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Előzetes hatásvizsgálat 
 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása: 
Az adónemek számának csökkentése és az adórendszer egyszerűsítése által csökkennek a vállalkozások 
adóterhei. Az önkormányzati költségvetésben bevételkiesést eredményez. 
 
2. Környezeti és egészségi következményei: 

 
Nem mérhető 
 
3.  Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A vállalkozások adminisztratív terhei csökkennek. 
 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 
A jogszabály megalkotása az önkormányzatok részére kötelező, ennek elmaradása 
jogszabálysértést eredményez.  
 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 
 

A személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek az önkormányzat hivatalánál adottak. Az 
önkormányzatra ezek többlet terhet nem rónak.  
 
Lajosmizse, 2020. december 3.      
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Polgármesteri döntéshozatal:  
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi rendeletet 
alkotom meg a hozzá tartozó indokolással együtt.  

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) önkormányzati 
rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII.17.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Lajosmizse 
Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladatkörében 
eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Lajosmizsei Iparosok, Kereskedők és Vendéglátósok 
Egyesülete véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 
30/2012. (VIII.17.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„ (2) Az iparűzési adó évi mértéke az adóalap 1,6 %-a. „ 

2. §  
 
Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII.17.) önkormányzati rendelet  

1.   1. § (3) bekezdése 

2.   3. § (2) bekezdése 

3. § 

Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 

 

 Basky András  dr. Balogh László  

  polgármester            jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: ……………………….. 

  dr. Balogh László  

            jegyző 
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Indokolás 

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM 
rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez 
tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a 
Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”  
 
Erre tekintettel, a helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII.17.) önkormányzati rendelet 
2020. december 10-i elfogadására beterjesztett módosításának indokolását az 
alábbiakban teszem közzé: 

 
1. Általános indokolás  
 

Az adónemek számának csökkentése és az adórendszer egyszerűsítése, átláthatóvá tétele 
érdekében az ideiglenes iparűzési adókötelezettség a Magyarországon székhellyel, telephellyel 
nem rendelkező vállalkozásokat terhelő jogcíme hatályát veszti. Így az ideiglenes jellegű 
iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség megszűnik. Az ideiglenes jellegű iparűzési adó 
megszűnésével a törvény hatályon kívül helyezi a Htv. azon rendelkezéseit, amely az ideiglenes 
jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség szabályait rögzítik, többek között az adó 
mértékét is. Az ideiglenes helyi iparűzési adó megszűnésével szükségtelenné válik az „állandó 
jellegű” helyi iparűzési adó megkülönböztetése, így a törvény hatályon kívül helyezi az erre 
utaló jelzőket is. Fentiek alapján Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő testületének a 
helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII.17.) önkormányzati rendeletét módosítani kell. 
Ennek elmaradása jogszabálysértést eredményez. 

 
 
2. Részletes indokolás  

1.§-hoz 

 
Megszüntetésre kerül az „állandó jelleggel” végzett iparűzési adó kifejezés használata. 
 

2. §-hoz 

 
Hatályon kívül helyezésre kerül az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység szabályozása. 
 
 

                                3.  §-hoz 

Rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 


