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Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. 
E-mail: phkiszombor@vnet.hu 

___________________________________________________________________________ 
22-156/2010.    Tárgy: A 2010. évi adóbevételek alakulása, valamint 
Ügyintézı: Papp Gáborné   a helyi adórendelet felülvizsgálata 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  

    Képviselı-testülete 
 
Kiszombor 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kiszombor településen az önkormányzat saját bevételeinek a növelésére - a rendelkezésére 
álló törvény által adott lehetıségek közül – 1996. január 1-tıl bevezette a helyi iparőzési adót. 
Ennek megállapítását, mértékét, beszedésének módját helyi rendelet szabályozza. (18/1995. 
(XII.21.) KKÖT számú rendelet) 
A helyi költségvetés bevétel részét képezi Kiszombor településen az iparőzési adó, a 
földbérbeadásából származó jövedelemadó, a gépjármőadó, valamint az adók módjára átadott 
helyszíni-, illetve szabálysértési pénzbírság behajtásából származó bevétel. 
 
2010. november 30-ig az adóbevételek az alábbiak szerint alakultak: 
 

Adónem Évi kivetés 
/terhelés/ 

Tervezett 
bevétel 

Hátralék Önkorm. maradt 

 Ft. Ft. Ft Ft. 
Iparőzési adó 29.049.395 25.000.000 14.055.372 22.815.145 
Gépjármőadó 26.830.683 24.000.000 15.579.717 22.527.194 

Termıföld. 
bérbead.sz.ja. 

0 0 30.010 
 

0 

Összesen 55.880.078 49.000.000 29.665.099 45.342.339 
 
1. Gépjármőadó:  
 
A gépjármőadó nem tartozik a helyi adók körébe, de a befolyt összeg a helyi önkormányzat 
bevétele. A gépjármőadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény írja elı a gépjármővek 
adóztatásának szabályait. 
Az adóztatott gépjármővek száma 1331 db, amelybıl 54 db gépjármő mozgáskorlátozott 
adóalany tulajdonában van. 
2010. november 30-ig a bevétel: 22.527.194 Ft, amely az elızı évi hasonló idıszak adatait kis 
mértékben meghaladja. 
A gépjármővekkel kapcsolatos adatszolgáltatás folyamatosan történik a Központi 
Okmányiroda nyilvántartása alapján. 
 
2010. évben az adómértékek közel 15%-kal növekedtek, a kedvezmények nem változtak. 
 
Általában véve a fennálló hátralék behajtása eredményre vezetett. 
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A gépjármőadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvénynek 2011. január 1-tıl az 
adókivetésre ható változásai : 

„Adómentesség” körében változik: 

 „5.§ f) a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a 
cselekvıképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott 
nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élı szülı - ideértve a 
nevelı, mostoha- vagy örökbefogadó szülıt is - (a továbbiakban együtt: mentességre 
jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érı, nem személytaxiként 
üzemelı személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre 
jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több 
személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb 
teljesítményő személygépkocsi után jár,” 

 
 „Értelmezı rendelkezések” körében változik: 
 

„18.19. légrugós vagy azzal egyenértékő rugózási rendszerő gépjármő, pótkocsi: az a 
jármő, amelyik a Tanács 96/53/EK Irányelvének II. Melléklete szerinti légrugós vagy 
azzal egyenértékő rugózási rendszerrel rendelkezik. Amennyiben az önkormányzati 
adóhatóság az adómegállapítása során e tényt nem vette figyelembe, akkor az 
adóalany ezt a közlekedési hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, az 
igazságügyi gépjármő-közlekedési mőszaki szakértı szakvéleményével vagy 
„útkímélı tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély bemutatásával 
igazolhatja,” 

 
2011. évben a gépjármőadó tervezett bevételét a 2010. évi tervezett bevételhez igazítjuk az 
óvatosság elve alapján figyelembe véve azt, hogy a gazdasági válság visszavetette az újonnan 
vásárolt gépjármővek, valamint a használt gépjármővek vásárlásának a számát.  
Tervezett bevétel: 25.000 e Ft.  
A jövı évre is áthúzódó szigorúbb megszorítások valószínőleg továbbra is ezt a tendenciát 
erısítik. 
 
2. Iparőzési adó: 
 
A helyi iparőzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LVII. 
törvény alapján a helyi iparőzési adóval kapcsolatban az adóigazgatási hatáskör a törvény 
hatálybalépésének napjával, azaz 2010. június 29-ével az állami adóhatóságtól visszakerült az 
önkormányzati adóhatóságokhoz.  
Az anyagi jogi jogszabály (Htv.) elıleg-fizetési idıszakra vonatkozó szabályai (41. §) 
azonban nem változtak, az adóelılege(ke)t a 2010. évtıl kezdıdı adóév(ek)re az adózónak 
kell megállapítania, bevallania és megfizetnie, e tárgyban fizetési meghagyás kiadásának tehát 
nincs helye.  
Az iparőzési adót mőködtetı önkormányzat illetékességi területéhez kapcsolódó 
adókötelezettség keletkezése, illetve változása (pl. új telephely létesítése/székhelyváltozás 
esetén bejelentkezés, társaság/egyéb szervezet megszőnése, egyéni vállalkozási tevékenység 
megszüntetése/szüneteltetése esetén záró adóbevallás, ideiglenes jellegő iparőzési 
tevékenység gyakorlásával járó valamennyi adókötelezettség) adózó általi bejelentésének 
befogadása, feldolgozása 2010. június 29-tıl ismét az önkormányzati adóhatóság 
feladatkörébe tartozik.  
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A helyi adómérték megállapításánál az önkormányzat gazdálkodásához szükséges bevételek 
megteremtése mellett az adóalanyok teherviselı- képességét is figyelembe veszi. 
Az önkormányzat saját bevételét képezi a helyi adóból származó bevétel.  
Az iparőzési adóbevétel tervezésénél a folyó évi helyesbített adóelıírás a kiinduló alap, 
amelyben a folyó évi adóbevallások feldolgozása, valamint a hátralékra tervezett bevételek 
szerepelnek, figyelembe véve a törölt (megszőnt, kijelentkezett, stb.) adózókat, valamint az új 
adózók bejelentkezését. 
2010. november 30-ig az iparőzési adóból 2010. évben 22.815.145 Ft gyarapította 
költségvetésünket, amely elsısorban elızı évek tartozásainak befizetéseibıl, valamint a 2010. 
január 1. napjától állandó telephelyet létesített vállalkozások befizetéseibıl keletkezett.  
A bevételt még növeli a feltöltési kötelezettségbıl származó bevétel, amely 2010. december 
20. napjával kerül az adózók által befizetésre. Feltöltési kötelezettség csak azon adózók körét 
érinti, akiknek az adóévet megelızı adóévben az éves szinten számított árbevétele 
meghaladja a 100 millió forintot.  
2011. évtıl kezdıdıen az adózók köre bıvül, mivel a telephely fogalma kiegészül a 
távközlési tevékenységet végzı vállalkozóra tekintettel: telephelynek minısül annak az 
önkormányzatnak az illetékességi területe, ahol a távközlési tevékenységet végzı vállalkozás 
ügyfeleinek, fogyasztóinak számlázási címe található. A távközlési tevékenységet folytató 
vállalkozások számára a telephely szabályokkal összhangban adóalap-megosztási szabályokat 
is meghatároz a jogalkotó. 
Az adózók körébıl kikerülnek a piaci és vásározó tevékenységet folytató vállalkozások azzal 
az indokkal, hogy az adókötelezettségek teljesítése (bejelentkezés, bevallás-benyújtás, 
adófizetés) és annak feldolgozása sokszor a bevételhez képest aránytalanul magas költséget 
jelent mind az adózók, mind az adóhatóságok számára. 
A helyi iparőzési adórendeletben az iparőzési adó mértéke egységesen 1,8%.  
A helyi adóról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 
értelmében az állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértékének 
felsı határa 2000. évtıl az adóalap 2%-a. 
Az iparőzési adóalanyok száma (egyéni vállalkozók, illetve gazdasági társaságok) összesen: 
242 fı. 
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénynek (a továbbiakban: Htv.) 2011. január 1-tıl 
az adókivetésre ható változásai : 
 

„Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység” körében 
változik: 

Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai 
törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését 
célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. 
törvény 120. §-a az alábbi rendelkezést tartalmazza: 
 
„120. § A Htv. 37. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, egyidejőleg a 
§ a következı (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(2) Ideiglenes jellegő az iparőzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi 
területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkezı vállalkozó 
a) építıipari tevékenységet folytat, illetıleg természeti erıforrást tár fel vagy kutat, 
feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység idıtartama 
adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot, 
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b) bármely - az a) pontba nem sorolható - tevékenységet végez, ha annak folytatásából 
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi 
területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. 
(3) Ha az építıipari tevékenység folytatásának, illetıleg a természeti erıforrás 
feltárásának, kutatásának idıtartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 
napot meghaladta vagy elıreláthatóan meghaladja, akkor e tevékenységek végzésének 
helye a tevékenység-végzés megkezdésének napjától telephelynek minısül, a 
vállalkozónak állandó jellegő iparőzési tevékenységet végzıként kell bejelentkeznie és 
az ideiglenes jellegő tevékenység utáni adót nem kell megfizetnie. Amennyiben a 
vállalkozó az önkormányzat illetékességi területén folytatott ideiglenes jellegő 
iparőzési tevékenysége után az adóévre már fizetett adót, akkor azt - eltérıen a 40. § 
(4) bekezdésében foglaltaktól - az adott önkormányzat illetékességi területén végzett 
adóévi állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adóból vonhatja le. Amennyiben a 
vállalkozó elızetes bejelentésétıl eltérıen a tevékenység-végzés napjai alapján a 
vállalkozónak az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jellegő iparőzési 
tevékenység utáni adókötelezettsége áll fenn, akkor arról legkésıbb az adóévet követı 
év január 15. napjáig köteles bevallást benyújtani, s a bevallás benyújtásával 
egyidejőleg az adót az ideiglenes tevékenység után egyébként fizetendı adó eredeti 
esedékességétıl számított késedelmi pótlékkal növelten megfizetni.” 

„Az adó mértéke ” körében változik: 

Míg fent hivatkozott jogszabály módosítja 2011. január 1-jével a Htv. 37. §-ában az 
ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység fogalmát, addig az adó mértékére 
vonatkozó 40. §-át változatlanul hagyja, annak rendelkezései továbbra is a 2011. elıtti 
fogalom-határozásra vonatkoznak, így azok az ideiglenes jelleggel végzett iparőzési 
tevékenység esetén jelenleg értelmezhetetlenek. 
 
A jogalkotási hibát észlelték, ezért a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését 
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/1665. számú törvényjavaslat 
vitájához az Országgyőlés Költségvetési Bizottsága az alábbi módosító javaslatot tette: 

 
„A Htv. 40 . §-ának (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép : 
 (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 
naponként legfeljebb 5000 forint,” 
 
Fentiekkel kapcsolatban a zárószavazás 2010. december 13-án lesz, jelen elıterjesztés, 
illetve az elkészített rendelet-tervezet azzal számol, hogy a Htv. 40. § (2) 
bekezdésének fentieknek megfelelı módosítása a Képviselı-testület decemberi 
ülésének napjáig megtörténik. 

„Az adóelıleg megállapítása és az adó megfizetése” körében változik: 

„41. § (1) A vállalkozó - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - a helyi iparőzési 
adóban az elılegfizetési idıszakra - az egyes esedékességi idıpontokra esı összeg 
feltüntetésével önkormányzatonként - adóelıleget köteles a (3) bekezdésben foglalt 
esetekben a bejelentkezéssel egyidejőleg az adóhatóság által rendszeresített 
nyomtatványon bejelenteni, illetve minden más esetben a bevallás-benyújtással 
egyidejőleg bevallani. A benyújtott - adóelıleget tartalmazó - bejelentkezési 
nyomtatvány végrehajtható okiratnak minısül.” 
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„(7) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, 
továbbá ha a vállalkozó az adóévet megelızı évben e törvény 39/D. §-a vagy az 
önkormányzat rendelete alapján adómentességet vagy adókedvezményt vett igénybe, 
de az adóévben az adómentesség vagy az adókedvezmény nem vagy nem teljes 
mértékben illeti meg, akkor az elıleg összegét az adóalap, az adómérték, a 
kedvezmény mértékének változása, illetıleg a mentesség, kedvezmény megszőnése 
figyelembevételével kell bevallani.” 

„Értelmezı rendelkezések” körében változik: 

„52. § E törvény alkalmazásában: 
 
23. pontja hatályon kívül helyezve 
31.b) a TEÁOR’08 szerint a 61. ágazatba sorolt tevékenységet (távközlési 
tevékenység) végzı azon vállalkozó esetén, amelynek az adóévet megelızı adóévi 
számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a távközlési 
tevékenységbıl származik (távközlési tevékenységet végzı vállalkozó) azon 
önkormányzat illetékességi területe, ahol az ilyen tevékenységet végzı vállalkozás 
ügyfelének, fogyasztójának számlázási címe található, 
61. külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységbıl származó adóalaprész: az 
iparőzési adóalapnak az a része, amely a 3. számú melléklet - tevékenységre leginkább 
jellemzı - 1.1 vagy 1.2 vagy 2.1 vagy 2.3 pontja alkalmazásával a külföldön létesített 
telephelyre, telephelyekre jut, azzal, hogy a 3. számú mellékletben említett település, 
települések kifejezések alatt a külföldön létesített telephelyet, telephelyeket is érteni 
kell. Ha a vállalkozó adóévet megelızı teljes adóévi adóalapja a 100 millió forintot 
meghaladja, csak a 3. számú melléklet 2.1 pontja vagy 2.3 pontja szerinti módszer 
alkalmazható; 
62. építıipari tevékenységet folytató vállalkozó: az a vállalkozó, akinek (amelynek) az 
adóévben a számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó 
napján készletre vett befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értékének 
együttes összege legalább 75%-ban építıipari tevékenységbıl [52. § 24. pont] 
származik.” 

„Melléklet az 1990. évi C. törvényhez” változik:  

„A helyi iparőzési adó alapjának megosztása: 
2.3. Az építıipari tevékenységet folytató vállalkozó [52. § 62.] - döntésétıl függıen, 
az 1.1., 1.2., 2.1. pontokban foglaltaktól eltérıen - adóalapját következık szerint is 
megoszthatja: 
Az adóalap 50%-át a székhelye és a Htv. 52. §-a 31. pontja szerinti telephely(ek) 
szerinti települések között az 1.1. vagy a 2.1. pont szerinti megosztási módszer 
alkalmazásával kell megosztani. Az adóalap másik 50%-át pedig a Htv. 37. § (3) 
szerint létrejött telephelyek szerinti települések között, az adott településen végzett 
építıipari tevékenységbıl [Htv. 52. § 24.] származó, számviteli törvény szerinti 
értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó napján fennálló, építıipari 
tevékenységgel összefüggésben készletre vett befejezetlen termelés, félkésztermék, 
késztermék értéke együttes összegének, a vállalkozó 37. § (3) bekezdés szerint 
létrejött telephely szerinti valamennyi településen végzett építıipari tevékenységébıl 
származó összes, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév 
utolsó napján fennálló, építıipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett összes 
befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értéke együttes összegében képviselt 
aránya szerint kell megosztani. 
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2.4. A távközlési tevékenységet végzı vállalkozó - a melléklet 1. és 2.1. pontjától 
eltérıen - a helyi iparőzési adóalapját a székhelye, telephelye szerinti települések 
között az ügyfele, fogyasztója számlázási címe alapján a településre kimutatott, 
távközlési tevékenységbıl származó számviteli törvény szerinti nettó árbevételnek az 
összes, távközlési tevékenységbıl származó számviteli törvény szerinti nettó 
árbevételben képviselt aránya szerint osztja meg. 
8. Amennyiben a vállalkozónak a székhely szerinti településen kívül legalább egy 
telephelye van és az adóalapot az 1.1. vagy 2.1. pont szerint kell megosztani, akkor a 
magánszemély vállalkozó, illetve nem magánszemély vállalkozó esetén az ügyvezetı, 
ügyvezetık után figyelembe veendı személyi jellegő ráfordítás legalább 10%-át a 
székhely szerinti településhez kell kimutatni. 
9. Az 1.2 pont szerinti megosztási módszer nem alkalmazható, ha a székhely szerinti 
településen eszközérték nem mutatható ki.” 

 
Az ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó mértéke jelenleg a helyi 
adórendeletben: 

- építıipari, nyomvonalas tevékenység esetén 3.000 Ft/nap, amely naptári 
naponként legfeljebb a Htv. szerint 5.000 forint lehet. 

 
Amennyiben a Tisztelt Testület döntése szerint változatlan mértékő, 1,8%-os marad az 
iparőzési adó tétele (2001. január 1-tıl hatályos), akkor a 2010. évi adatokat alapul véve 
2011-ben az iparőzési adóból származó bevétel várhatóan kb. 24.000 e Ft. 
 
Az óvatosság elve alapján 2011. évre nem tervezhetı magasabb iparőzési adó bevétel, mint a 
2010. évben várhatóan teljesíthetı elıirányzat. 
 
Mezıgazdasági ıstermelık esetében az adómentes összeghatár 2011. évben továbbra sem 
változik. Ha az ıstermelı éves szinten számított bevétele a 600.000 Ft összeget nem éri el, 
akkor mentes az iparőzési adó fizetése alól. Adóalanyok száma 2010. évben: 74 fı. 
A bevallásokhoz szükséges adatok bekérésére az APEH Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság 
Bevallási és Nyilvántartási Osztálya szolgáltat (megkeresésre) adatokat. 
 
Az iparőzési adó, illetve a gépjármőadó bevétele helyi, illetve átengedett adóbevételként 
realizálódik.  
Átengedett adóbevételként tartjuk nyilván még a helyszíni bírságból, a szabálysértési 
pénzbírságból, valamint a közigazgatási bírság behajtásából (25% önkormányzatnál marad) 
származó bevételt.  
2010. évben közel 807 e Ft folyt be az önkormányzat számlájára az említett bírságokból. 

Az adófizetések esedékessége elıtt február és augusztus hónapban a felhívások, csekkek 
postázásra kerültek az adózók részére. 

A várható adóbevétel 2011. évre vonatkozóan nagymértékben függ a kintlévıségek 
behajtására tett intézkedések hatására változó adófizetési moráltól.  

Jelenleg is folyamatban van a hátralékok behajtása. A végrehajtás eszközei a 
magánszemélyek esetében munkabérbıl, nyugdíjból történı letiltás. A szükséges adatok 
beszerzése, egyeztetése céljából felvettük a kapcsolatot az állami adóhatósággal, a 
nyugdíjbiztosítási és az egészségbiztosítási pénztárakkal. 
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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A helyi iparőzési adóról szóló önkormányzati adórendeletünket - álláspontom szerint - nem 
csupán módosítani kellene, hanem szükségessé vált egy teljesen új rendelet megalkotása és a 
1995-ös rendelet hatályon kívül helyezése az alábbi indokokra tekintettel: 
 
Az 1995-ben megalkotott rendelet (18/1995. (XII.21.) KKÖT számú rendelet) már 14 
alkalommal került módosításra, javarészt a központ adójogszabályok változására tekintettel. A 
jelenleg hatályos rendelet rendelkezéséinek többsége csupán megismétli az adózással 
kapcsolatos törvények (Htv., Art.) rendelkezéseit, különösen a fogalmak magyarázata, az 
értelmezı rendelkezések körében. 
 
A jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. (XII. 14.) IMR rendelet 70. § (1) bekezdése szerint 
azonban felhatalmazás alapján kiadott jogszabály tervezetében alkalmazott fogalom a 
felhatalmazó rendelkezést tartalmazó jogszabályban értelmezett fogalomtól eltérıen nem 
értelmezhetı, és az értelmezı rendelkezés nem ismételhetı meg. 
 
Az új iparőzési adóról szóló rendelet azonban az adó mértékével kapcsolatban továbbra is az 
alábbi szabályokat tartalmazná: 
 
- állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8%-a. 
- ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 
3.000 forint. 
 
Tekintettel arra, hogy az adózók körébıl 2011-tıl kikerülnek a piaci és vásározó 
tevékenységet folytató vállalkozások, ezzel kapcsolatos szabályozás nem lesz az új 
rendeletben  
 
Az iparőzési adómérték emelésével nem nehezítené az önkormányzat a helyben mőködı 
vállalkozások fennmaradását, azonban csökkentésre az önkormányzatok 2011. évi 
finanszírozása nem ad lehetıséget. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a tárgy szerinti tájékoztatót megtárgyalni és 
elfogadni, valamint az iparőzési adóról szóló új rendeletet megalkotni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2010. december 9. 

 
Tisztelettel:  

 
 
Dr. Kárpáti Tibor 
 jegyzı 
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Tárgy: Az adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztató elfogadása 
 
___/2010.(XII. 15.) KNÖT h. 
 
 HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte, megtárgyalta és 
elfogadta az adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatást. 
 
A tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
 
 
Határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
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          T E R V E Z E T! 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
____/2010. (_____) önkormányzati rendelete a helyi iparőzési adóról 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar 
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1.§ 
 

(1) Adóköteles a Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának illetékességi területén állandó 
vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparőzési 
tevékenység). 
(2) A helyi iparőzési adóval kapcsolatos jelen rendeletben nem szabályozott anyagi és 
eljárásjogi kérdésekben a helyi adókról szóló törvény, valamint az adózás rendjérıl szóló 
törvény rendelkezései az irányadók. 
 

2.§ 
 

(1) Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 
1,8%-a. 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 
naponként 3.000 forint. 
 

3.§ 
 

(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Kiszombor Község Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi 
iparőzési adóról szóló 18/1995. (XII. 21.) KKÖT számú rendelete, valamint az azt módosító 
18/1996. (XII.1.) KKÖT számú, a 22/1997. (XII.30.) KKÖT számú, a 20/1998. (XII.15.) 
KKÖT számú, a 25/1999.(XII.14.) KKÖT számú, a 30/2000.(XII.12.) KKÖT számú, a 
29/2001. (XII.11.) KKÖT számú, a 24/2002. (XII.11.) KKÖT számú, a 25/2003. (XII.15.) 
KKÖT számú, a 26/2004.(XII.15.) KKÖT számú, a 30/2005. (XII.13.) KKÖT számú, a 
30/2006. (XII.14.) KKÖT, a 31/2007. (XII.14.) KKÖT, a 32/2008. (XII.16.) KKÖT, valamint 
a 20/2009. (XII.16.) KKÖT rendelete. 
 
 
 
 
Szegvári Ernıné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk. 
      polgármester        jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésének idıpontja: _____________ 
 

 Dr. Kárpáti Tibor 
                     jegyzı 
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