
ELŐTERJESZTÉS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 18/1999. (XII.17. ) 
RENDELETTEL KAPCSOLATBAN 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011. augusztus 30. napi ülésének 5.4. napirendi pontjához

Előterjesztő: dr. Szabó György aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Győr-Moson-Sopron  Megyei  Kormányhivatal  törvényességi  észrevételt  tett  a  helyi  iparűzési 
adóról szóló 18/1999. (XII.16.) számú önkormányzati rendelet és annak módosításai az ideiglenes 
jelleggel végzett iparűzési tevékenység fogalmára vonatkozó rendelkezéseire, valamint arra, hogy 
az  egyes  egy  mondatos  módosítások  és  hatályon  kívül  helyező  rendelkezések  nyomán  a 
szabályozás ellentmondásos és nehezen áttekinthető.

E mellett a hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2011. január 1-től hatályos a jogalkotásról 
szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény 3.§-a szerint  a  rendeleti  szabályozás nem lehet  indokolatlanul 
párhuzamos vagy többszintű, illetve jogszabályban jelen esetben önkormányzati rendeletben nem 
ismételhető meg olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alkotmány alapján nem 
lehet ellentétes, jelen esetben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénnyel.

Ezen  észrevétel  alapján  javaslom,  hogy  a  képviselő-testület  egy  új  rendeletben  fogadja  el  a 
jelenleg hatályos szabályozás két pontját azaz az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység 
évi mértékére vonatkozó 2 %-ot, illetve az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység napi 
mértékére meghatározott 5.000. Ft-ot.
E tételek  a  jelenleg is  hatályos adómértékek,  új  tételek megállapításáról  tehát  nem lenne szó 
csupán az áttekinthetőség érdekében és a párhuzamos szabályozás elkerülése céljából indokolt e 
rendelet elfogadása. 

Kérem a tisztelt  képviselő-testületet,  hogy a fentiek alapján fogadja  el  a  helyi  iparűzési  adóra 
vonatkozó új rendeletet. 
   
Pannonhalma, 2011. augusztus 23.
                                                       
                                                                   Tisztelettel: 
                                                                                            dr. Szabó György 
                                                                                                    aljegyző 

    



                                                          T  E  R  V  E  Z  E  T

Pannonhalma Város  Önkormányzat  képviselő-testülete  …../2011.  (  ..........)  önkormányzati 
rendelete a helyi iparűzési adóról.

Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2000.  január  1-jén  bevezette  a  helyi 
iparűzési adó intézményét. Az alaprendelet utolsó módosítása a 2011. évre 2%- ban állapította 
meg az adó évi mértékét az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenységre, míg 5.000. Ft-ban 
állapította meg az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységre naptári naponként. 
Az  Önkormányzat  képviselő-testülete  az  egymást  követő  rendelet  módosítások  helyett  úgy 
határozott, hogy a hatályos adómértékek változatlanul hagyásával, az alaprendelet és módosításai 
hatályon kívül helyezésével a szabályozás áttekinthetősége érdekében új rendeletet alkot.
   
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
1.  §  (1)  bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján a helyi  iparűzési  adóval  kapcsolatban az 
alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:  

                                                                           1.§

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke  2 %

       
                                                                            2.§

Ideiglenes  jelleggel  végzett  iparűzési  tevékenység  esetén  az  adó  mértéke  naptári  naponként 
5.000.Ft

                                                                             3.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
        
                                                                             4.§ 

E rendeletet  hatályba lépésével egyidejűleg hatályát  veszíti  az önkormányzat  a helyi  iparűzési 
adóról  szóló  18/1999.  (  XII.16.)  számú ,  valamint  az  ezt  módosító,17/2003.  (  XII.17.)  számú, 
10/2004. ( V.26.) számú, 28/2004. ( XII.1.) számú, 25/2008. ( XI.26.) számú, 20/2010. ( XII.15.) 
számú, és 3/2011. ( II.2.) számú rendelete.

A testületi ülés napja:  Pannonhalma, 2011. augusztus 23..

                            Bagó Ferenc                                                Kovács Szabolcs
                            polgármester                                                      jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. augusztus                                     Kovács Szabolcs 
                                                                                                         jegyző


