
 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

12/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról1 
 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-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 következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) A helyi iparűzési adó bevezetése határozatlan időtartamra szól. 

 
(2) 2Az iparűzési adó évi mértéke az adóalap 1,5 %-a.  
(3) 3 
(4) A helyi iparűzési adót Felsőlajos Község Önkormányzata 11732167-15540306-03540000 számú 

helyi iparűzési adó fizetési alszámlája javára kell befizetni. 
 

(5)  4 100 % mértékű adókedvezményben részesül a háziorvos, a védőnői vállalkozó, ha a 
vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.  

 
 

2. § 
 
(1) Ez a rendelet 2012. szeptember 17. napján lép hatályba. 

 
(2) Hatályát veszti Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról 

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

 3. § 
 

(1) 5E rendeletnek a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (IX.11) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 7/2017. (III.24.) önkormányzati rendelet módosítással hatályba léptetett 
rendelkezését a 2017. évben kezdődő adóév helyi iparűzési adójának megállapítása során kell 
alkalmazni. 

 
 
  

 Juhász Gyula sk. Kutasiné Nagy Katalin sk. 
 polgármester jegyző 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. szeptember 11. 
 
 Kutasiné Nagy Katalin sk. 
 jegyző 
 

                                                
1 Egységes szerkezetben a 7/2017. (III.24.) önkormányzati rendelettel, a 19/2020. (XII.11.) önkormányzati 
rendelettel. Hatályos 2021. január 1. 
2 Módosította a 19/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. január 01. 
3 Hatályon kívül helyezte a 19/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021. január 01. 
4 Beépítette a 7/2017. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. április 1. 
5 Beépítette a 7/2017. (III.24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. árpilis 1. 


