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Elıterjesztés 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. szeptember 10-i ülésére 
 
 
 
Tárgy:  Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 

önkormányzati rendelete a helyi iparőzési adóról 
 
 
 
 
Az elıterjesztést készítette:          Rostásné Rapcsák Renáta 

Felsılajosi Kirendeltség vezetı 
 

 
 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:  ----- 
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:   Muhariné Mayer Piroska 
                  aljegyzı 
 
 
 
 
 
 
             Kutasiné Nagy Katalin s.k. 
                      jegyzı  
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Elıterjesztés 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. szeptember 10-i ülésére 
 
Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 

önkormányzati rendelete a helyi iparőzési adóról 
 
Iktatószám: II/688/1/2012. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A 2011. január 1. napján hatályba lépett új jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a 
jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet, valamint a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény elıírásait figyelembe véve került a már korábban megalkotott 
rendelet felülvizsgálatra. A felülvizsgálat során figyelembe vettük a kapcsolódó 
Alkotmánybírósági határozatokat is. 
Tekintettel a jogszabályi változásokra és a felülvizsgálatban megállapítottakra, a módosítás a 
rendelet jelentıs részét érintette volna, ezért egy teljesen új rendelet megalkotása vált 
szükségessé. 
 
Elızetes hatásvizsgálat: 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
Tekintettel arra, hogy nem egy új adónem bevezetésérıl van szó, hanem egy már meglévı 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról így a fenti hatás nem mérhetı. 
 
2. Környezeti és egészségi következményei:  
Nem mérhetı hatás. 
 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
Nem mérhetı hatás. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A rendelet megalkotását a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése, az 5. § 
c) pontja, valamint a 39/C. § (1) bekezdése teszi lehetıvé a települési önkormányzatok 
részére. A rendeletalkotás ( a rendelet felülvizsgálata ) a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvénybıl és a jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletbıl adódó 
jogszabályi kötelezettség. 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges fenti feltételek adottak, a 
Polgármesteri Hivatal ügyintézıjének munkakörében a rendeletalkotás elıkészítése, a rendelet 
alkalmazása során a helyi adókkal kapcsolatos ügyintézés szerepel.  
 
Fentiekre tekintettel az elıterjesztés 1. mellékletét képezı rendelet-tervezetet terjesztem a 
Tisztelt Képviselı-testület elé. 
 
Felsılajos, 2012. augusztus 16. 
 
 Juhász Gyula s.k. 
 polgármester 
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Elıterjesztés 1. melléklete 
 

Rendelet-tervezet 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
…/2012. (...) önkormányzati rendelete a helyi iparőzési adóról 

 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
1.§ (1) bekezdésében, 5. § c) pontjában, 39/C. § (1) bekezdésében 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, és a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, 
véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) A helyi iparőzési adó bevezetése határozatlan idıtartamra szól. 

 
(2) Az állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,5 %-a. 

 
(3) Az ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó mértéke a helyi adókról szóló 

törvényben megfogalmazott vállalkozókra naptári naponként 5.000-Ft. 
 

(4) A helyi iparőzési adót Felsılajos Község Önkormányzata 11732167-15540306-03540000 számú 
helyi iparőzési adó fizetési alszámlája javára kell befizetni. 

 
2. § 

 
(1) Ez a rendelet 2012. szeptember 17. napján lép hatályba. 

 
(2) Hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi iparőzési adóról 

szóló 15/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelet. 
 
  

 Juhász Gyula Kutasiné Nagy Katalin 
 polgármester jegyzı 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. ………………… 
 
 Kutasiné Nagy Katalin  
 jegyzı 
 


