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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Kiszombor

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország  gazdasági  stabilitásáról  szóló  2011.  évi  CXCIV.  törvény 32.  §-a  szerint 
adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve 
kedvezményt,  mentességet  megszüntető  jogszabály  kihirdetése  és  hatálybalépése  között 
legalább  30 napnak el  kell  telnie.  Ezen  rendelkezés  az  önkormányzati  adórendeletekre  is 
vonatkozik. Ebből következően valamely adóév első napján hatályba léptetni szándékozó új 
adónemet  bevezető  vagy  a  hatályos  szabályozást  módosító  adórendelet  legkorábban  a 
kihirdetést követő 30. napon léptethető hatályba.

Ha  a  Képviselő-testület  2013.  január  1-jén  kíván  hatályba  léptetni  új  adórendeletet  vagy 
valamely módosító adórendeleti  rendelkezést,  akkor azt legkésőbb 2012. december 2-ig ki 
kell hirdetni a helyben szokásos módon.

2013.  évben  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  adóbevételei  csökkennek:  a 
gépjárműadó  bevétel  60%-a  elvonásra  kerül,  a  települési  önkormányzatok  működésének 
támogatása jogcímen kapott állami normatíva esetében a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-a 
csökkentő tételként beszámításra kerül; a kiadásai azonban növekednek. Az önkormányzat a 
növekvő kiadások fedezetét  új  helyi  adó kivetésével  nem, viszont a bevezetett  helyi  adók 
közül a helyi iparűzési adó mértékének emelésével tudja részben biztosítani.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény értelmében az állandó jelleggel végzett iparűzési 
tevékenység  esetén  az  adó  évi  mértékének  felső  határa  2000.  évtől  az  adóalap  2%-a.  A 
környező települések döntő többsége a maximális  adómértéket alkalmazza (Apátfalva 2%, 
Csanádpalota 2%, Deszk 2%, Ferencszállás 2%, Földeák 1,5%, Klárafalva 2%, Magyarcsanád 
1,8%, Makó 2%, Maroslele 2%, Nagylak 2%, Óföldeák 1,6%, Szeged 2%).

A tervezet  szerint településünkön 1,8%-ról 2%-ra növekszik az iparűzési  adó mértéke.  Ez 
alapján az adókivetés tervezett összege 3,59 millió forinttal (32,316 millió forintról 35,907 
forintra), a helyi iparűzési adóból származó bevétel tervezett összege 2,833 millió forinttal 
(25,5 millió forintról 28,333 millió forintra) növekszik.
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A  vállalkozók  egyre  kisebb  adóalapot  állapítanak  meg,  amely  lényegesen  kevesebb 
adóbevételt  eredményez,  ezért  is  szükséges  az  adómérték  emelése.  A  mezőgazdasági 
őstermelők 600.000 Ft  árbevétel  alatt  mentesülnek az adó fizetése alól,  600.000 Ft feletti 
árbevétel  esetén  az  adómérték  megegyezik  a  vállalkozók  által  fizetett  mértékkel.  A 
vállalkozók továbbra sem részesülnek mentességben, kedvezményben.

Mivel a Képviselő-testület 2012. július 1-jétől vezette be Kiszomboron a magánszemélyek 
kommunális  adóját,  amelynek  évi  mértéke  adótárgyanként,  vagy  lakásbérleti  jogonként 
8.000,-Ft., az adó mértékének emelésével nem nehezítené az önkormányzat a lakosság terheit, 
azonban csökkentésre az önkormányzatok 2013. évi finanszírozása nem ad lehetőséget.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tárgy szerinti előterjesztést megtárgyalni és a 
rendeletet a tervezetnek megfelelően módosítani szíveskedjen.

Kiszombor, 2012. november 27.

Tisztelettel: 

Szegvári Ernőné
polgármester



TERVEZET!
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

____/2012.(_______) önkormányzati rendelete 
a helyi iparűzési adóról szóló 26/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés h) pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva  –  a gazdasági  kamarákról 
szóló  1999.  évi  CXXI.  törvény  37.  §  (4)  bekezdésében  meghatározott  véleményezési 
jogkörében  eljáró  Csongrád  Megyei  Kereskedelmi  és  Iparkamara,  valamint  Kiszombor 
Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  az  önkormányzat  Szervezeti  és 
Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 31. § (2) bekezdés 
ag)  pontjában  meghatározott  véleményezési  jogkörében  eljáró  Kiszombor  Nagyközség 
Önkormányzat  Képviselő-testületének  Pénzügyi,  Ügyrendi,  Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó 
és Ellenőrző Bizottsága véleményének ismeretében – a következőket rendeli el:

1.§

A helyi iparűzési adóról szóló 26/2010.(XII. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Állandó jelleggel végzett  iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 
2%-a.”

2.§

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Szegvári Ernőné sk. Dr. Kárpáti Tibor sk.
      polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja: _______________

 Dr. Kárpáti Tibor
            jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a helyi iparűzési adóról szóló 

26/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
___ / 2012. ( ______ ) önkormányzati rendelethez

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

Társadalmi hatás:
A helyi  iparűzési  adó mértékének  emelésével  0,2%-kal  növekszik  a  vállalkozókat  terhelő 
helyi iparűzési adó mértéke, így kiadásaik nőnek.

Gazdasági hatás:
Az önkormányzat a helyi iparűzési adó mértékének emelésével kívánja a növekvő kiadások 
fedezetének  egy  részét  biztosítani.  A  helyi  iparűzési  adó  mértékének  emelésével  az 
önkormányzat feladatainak ellátása céljából többletbevételre tesz szert.

Költségvetési hatás:
A tervezet szerinti az adóemelés mintegy 2,833 millió forint többlet-bevételt eredményezhet.

Környezeti és egészségi következmények:
A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A  rendelet  végrehajtásával  kapcsolatos  munka  többletfeladatot  nem  jelent  az  adóügyi 
ügyintéző számára, tekintettel arra, hogy az adóbevallások számát nem érinti.

A jogszabály megalkotásának szükségessége:
A  módosító  rendelet  hatálybalépésével  képződő  adóbevétel-növekedés  az  önkormányzat 
költségvetési bevételeinek növelését teremti meg, egyben a 2013. évtől várható finanszírozási 
változások miatti költségvetési hiány csökkentését is lehetővé teszi.
A rendelet megalkotására a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése ad 
felhatalmazást.

A  jogszabály  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi 
feltételek: 
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállnak.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző



INDOKOLÁS
a helyi iparűzési adóról szóló 

26/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
___ / 2012. ( ______ ) önkormányzati rendelethez

A  helyi  adókról  szóló  1990.  évi  C.  törvény  (a  továbbiakban:  Htv.)  felhatalmazása  és 
rendelkezései szerint az önkormányzat képviselő-testülete rendelettel az illetékességi területén 
helyi  adókat  vezethet  be. Eszerint  önkormányzatunk  vagyoni  típusú  adók (építményadó, 
telekadó), kommunális jellegű adók (magánszemély kommunális adója, idegenforgalmi adó) 
és  helyi  iparűzési  adó  bevezetésére  jogosult.  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  1996.  január  1-jétől  vezette  be  a  helyi  iparűzési  adófizetési 
kötelezettséget,  melyet  a  jelenleg  hatályos  26/2010.  (XII.16.)  önkormányzati  rendelet 
szabályoz.

Az adómérték 0,2%-kal történő emelésének célja: 
2013.  évben  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  adóbevételei  csökkennek:  a 
gépjárműadó  bevétel  60%-a  elvonásra  kerül,  a  települési  önkormányzatok  működésének 
támogatása jogcímen kapott állami normatíva esetében a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-a 
csökkentő tételként beszámításra kerül; a kiadásai azonban növekednek. Az önkormányzat a 
növekvő kiadások fedezetét  új  helyi  adó kivetésével  nem, viszont a bevezetett  helyi  adók 
közül a helyi iparűzési adó mértékének emelésével tudja részben biztosítani.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény értelmében az állandó jelleggel végzett iparűzési 
tevékenység  esetén  az  adó  évi  mértékének  felső  határa  2000.  évtől  az  adóalap  2%-a.  A 
környező települések döntő többsége a maximális  adómértéket alkalmazza (Apátfalva 2%, 
Csanádpalota 2%, Deszk 2%, Ferencszállás 2%, Földeák 1,5%, Klárafalva 2%, Magyarcsanád 
1,8%, Makó 2%, Maroslele 2%, Nagylak 2%, Óföldeák 1,6%, Szeged 2%).

Tekintettel  arra,  hogy 2013. évben Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának bevételei  a 
várható  finanszírozási  változások  miatt  csökkennek,  kiadásai  viszont  növekednek  a  helyi 
iparűzési adó mértékének emeléséhez kell folyamodni.

A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  20.  §-ában  foglalt  egyeztetési  kötelezettség  a  rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző


