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Ügyiratszám: A/145.786-1/2016.                                                   

 
ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2016. december 15-én tartandó ülésére 

 
 
Tárgy: A helyi iparűzési adóról szóló 54/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A rendelet-tervezet általános indokolása: 
 
A hatályos helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/C. § (5) bekezdés 
értelmében helyi iparűzési adó tekintetében az önkormányzat által nyújtható adóelőnyök 
(Kecskemét esetében az 1 millió forint adóalapot meg nem haladó vállalkozások, valamint a 20 
millió forint adóalapot meg nem haladó háziorvos, védőnő vállalkozók adómentessége) de 
minimis (csekély összegű) támogatásként nyújthatók. Ezen adóelőnyök érvényesítése 
ugyanakkor aránytalanul magas adminisztrációs teherrel járt együtt, ezért az egyes 
adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény 118. 
§ 1. pontja 2017. január 1-jétől – adminisztrációs egyszerűsítésként, figyelemmel a releváns 
uniós jog céljára és hatékony érvényesülésére – hatályon kívül helyezi ezt a rendelkezést. 
 
A Htv. 2017. január 1-jétől hatályos 51/C. § (2) bekezdése átmeneti rendelkezésként biztosítja, 
hogy az adózóknak a hatályon kívül helyezett fenti rendelkezést a 2016. adóévi adó 
megállapítása során se kelljen figyelembe venniük. Azaz, az adózóknak a 2016. adóévi 
adóbevallásban a rendeleti adóelőny érvényesítése okán nem kell „de minimis” nyilatkozatot 
tenniük, az önkormányzati adóhatóságoknak pedig nem kell felhívniuk a figyelmet a 
nyilatkozattételre. 
 
A rendelet-módosítás a már bevezetett adómentesség alanyi körét, feltételeit, az adómentes 
adóalaphatárt nem érinti; mind az adózó, mind az önkormányzati adóhatóság oldaláról az 
adminisztrációs terhek csökkentését szolgálja. 
 
A rendelet-tervezet részletes indokolása: 
 
A rendelet-tervezet 1. §-ához: 
 
 A törvénymódosításban foglaltakat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 54/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendeletében is 
át kell vezetni, a csekély összegű támogatás igénybevételével kapcsolatos rendelkezéseket 
hatályon kívül kell helyezni. 
 
 
A rendelet-tervezet 2. §-ához: 
 
A rendelet-tervezet 2. §-a hatályba lépéssel kapcsolatos rendelkezést tartalmaz, a törvényi 
rendelkezésekkel összhangban.  
 
 



 

A Jat. 17. §-ában foglaltaknak megfelelően elkészült a rendelet-tervezet előzetes 
hatásvizsgálata, amelyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. 
 
Jelen előterjesztést megtárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Városstratégiai és 
Pénzügyi Bizottság.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Kecskemét, 2016. november 25.  
 
 

Szemereyné Pataki Klaudia 
                                                                                                     polgármester 



 

Rendelet-tervezet 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

……./2016. (…) önkormányzati rendelete 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 54/2003. 

(XII. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 39/C. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 
(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezései 
jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság és Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4.1. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

 
 
 

1. § 
 

Hatályát veszti Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi 
iparűzési adóról szóló 54/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1/A. §-a, 3. § (3)-(10) 
bekezdése és 7. §-a. 
 
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 



 

 
HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 54/2003. 

(XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletéhez 
 
1. Társadalmi hatások 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi hatása nincs.  
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása nincs. 
 
3. Környezeti hatások 

 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 
 
4. Egészségi következmények 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek. 
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtása az adminisztratív terheket mind az adózók, mind az 
önkormányzati adóhatóság oldaláról jelentős mértékben csökkenti. 
 
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
A rendelet-tervezet a törvényi és az önkormányzati rendeleti szabályozás összhangját teremti 
meg. 
 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak.  
 


	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

