
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
24/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 54/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város 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 a 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 a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4.8. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

 
1.§ 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról 
szóló 54/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. § (1) Adómentesség illeti meg a vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű helyi iparűzési 
adóalapja az adóévben nem haladja meg az egymillió forintot. Amennyiben a vállalkozó 
vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben meghaladja az adómentes adóalap 
mértéket, úgy a teljes összeg adóalapot képez. 
(2) Adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű 
helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot. Amennyiben a 
háziorvos, védőnő vállalkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben 
meghaladja az adómentes adóalap mértéket, csak az azt meghaladó összeg után kell az 
adót megfizetni.” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
Kecskemét, 2015. október 22. 
 
 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia sk.  Dr. Határ Mária sk. 
            polgármester     jegyző 
 
 
ZÁRADÉK: 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel megtörtént. 
 
 
Kecskemét, 2015. október 22. 
 

 Dr. Határ Mária sk. 
            jegyző 


