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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2010. december 15-i ülésére 
 

 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010. (…) önkormányzati 

rendelete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési 
adóról szóló 31/2007. (XII.13) önkormányzati rendelet módosításáról 

Ikt. sz.: I/12569/1/2010. 
 

      Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat jövő évi bevételi forrásait, fejlesztési elképzeléseit még csak részben ismerjük, 
de az már most látszik, hogy minden lehetőséget meg kell keresni a bevételi források növelésére, 
intézkedéseket kell tenni a kiadások csökkentésére.  
A bevételi források növelésének egyik lehetősége az iparűzési adó adóalap mentességének 
csökkentése.  
 
1.) Hatályos rendeletünk szerint [31/2007.(XII.13.)] az iparűzési adó megfizetése alól mentes az 

a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 
forintot. 
A mentességi határ alá 301 adózó tartozik.  Az adóalap mentességi határa 600.000 Ft lenne.. 
Az összeg meghatározása az őstermelőkre vonatkozó szabályok érvényesítésével történne; 
amely kimondja, hogy ha a mezőgazdasági őstermelő tevékenységéből származó, 
támogatásokkal csökkentett bevételeinek összege nem haladja meg a 600.000 Ft-ot, az 
adóbevallás alól mentesül az APEH felé. Az adóalap mentesség határ 600.000 Ft-ra történő 
csökkentésének hatására a mentességi határ alá tartozó adózók száma 174 főre csökkenne. 
Ezáltal a mentességi körből kikerültek száma 127 fő, akik az adó megfizetésére kötelezettek. 
A 2009. évre beadott bevallásuk alapján 1.857.445 Ft többletbevételt jelent az Önkormányzat 
számára. 

2.) A piaci és vásározó kiskereskedelmet folytató iparűzési tevékenység kikerült a törvény 
hatálya alól, ezért a helyi iparűzési adóról szóló rendeletből az: „Ideiglenes  jelleggel végzett 
iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a piaci és vásározó kiskereskedelmet folytató 
vállalkozó esetén naptári naponként 330 Ft.” szövegrészt hatályon kívül kell helyezni. 
Ez a törvénymódosítás a 2010. évi adatokat alapul véve nem jelentős - 31.680 Ft - 
bevételkiesést jelentene az önkormányzatnak.  
 

Az 1.) és 2.) pontokat együttesen figyelembe véve az önkormányzatnál 1.825.765 Ft 
többletbevétel keletkezne a 2010. évi rendelkezésre álló adatok alapján. 
 
A fentiek figyelembe vételével az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület 
elé: 

 
 
Lajosmizse, 2010. december 7. 
 

Basky András s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 

 
 



Rendelet-tervezet 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010. (…) önkormányzati 
rendelete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési 

adóról szóló 31/2007. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi C. tv. 
(továbbiakban: Htv.) 5. § c) pontban foglalt felhatalmazása alapján, figyelemmel a Htv. 6. § d) 
pontjára, a Htv. 1. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról 
szóló 1999. évi CXXI .tv. 37. § (4) bekezdése alapján a kamarák véleményét kikérve az alábbi 
rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 31/2007. 
(XII.13.) önkormányzati rendelete 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„2. § 
 

Adómentesség 
 

(1) Mentes az adó alól az a vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén állandó 
jellegű iparűzési tevékenységet végez, és az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 
……………….forintot. 
 
(2) Az adóév egy részében működő vállalkozásnál a mentesség számításakor az évi vállalkozási 
szintű adóalap időarányos részét kell figyelembe venni.” 
 

2. § 
 

Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról 
szóló 31/2007 (XII.13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdés a) pontja. 
  

3. § 
 
E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
        Basky András                                                          Kutasiné Nagy Katalin   
         polgármester                                                                       jegyző  
 
           
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2010. ………………….. 
 
                                                                                               Kutasiné Nagy Katalin   
                                                                                                            jegyző  

 


