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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

54/2003. (XII.1.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról1 

 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 1.§ (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kecskemét Megyei Jogú Város 
Közgyűlése e rendeletben állapítja meg a helyi iparűzési adó mértékét, valamint az 
adómentesség feltételeit. 

Általános rendelkezések 

1.§ 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kecskemét Megyei Jogú Város illetékességi 
területére. 

(2) E rendelet határozatlan időtartamra szól. 

2. §2 

Adómentesség 

3.§3 

(1) Adómentesség illeti a vállalkozót, akinek a Htv. rendelkezései szerint számított 
vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az egymillió forintot. 
(2) Ha az adóalap meghaladja az (1) bekezdésben meghatározott összeget, a teljes 

összeg adóalapot képez 

 

 

                                                 
1 Módosította: az 50/2007. (XII.20.) rendelet 1.§-a. Hatályba lépett: 2008. január 1. 
2
 Hatályon kívül helyezte: 24/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§ 2. pontja. 

3 Módosította: 47/2008 (XII.1.) rendelet 3.§ (1) bekezdése. Hatályba lépett: 2009. január 1. 
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Az adó mértéke 

4.§ 

(1)4 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az 
adóalap 1,6 %-a. 

(2)5 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 
naptári naponként 5.000 Ft. 

5. §6
 

Záró rendelkezések 

6.§ 

(1) -----7 
(2) Ez a rendelet 2004. január 1. napjával lép hatályba, egyidejűleg 2003. december 
31. nappal hatályát veszti Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi 
iparűzési adóról szóló 31/1991. (XI.12.) KR. számú és az azt módosító 39/1992. (XII. 
23.) KR., a 41/1993. (XII. 9.) KR., a 6/1994. (III. 1.) KR. számú rendelet 86. § (2), a 
33/1995. (XII. 28.) KR., az 53/1996. (XII. 20.) KR., a 31/1997. (X. 13.) KR., a 
44/1997. (XII. 15.) KR., a 12/1998. (III. 9.) KR. számú rendelet, a 41/1998. (XII. 14.) 
KR., az 1/1999. (II. 8.) KR., a 36/1999. (XII.27.) KR., az 55/2000.(XII.28.) KR., a 
19/2001. (V.14.) KR., az 56/2001. (XI.19.) KR., a 63/2001. (XII.17.) KR., a 12/2002. 
(III.24.) KR., a 22/2002. (III.25.) KR., az 51/2002.(XII.16.) KR. és a 38/2003. (IX.15.) 
KR. sz. rendeletek azzal, hogy a 2004. január 1. előtti időszakra vonatkozó 
adómegállapítást, törlést az e rendeletekben szabályozottak szerint kell elvégezni, 
továbbá az e rendeletek alapján biztosított határozott idejű adómenteségek, 
adókedvezmények lejáratukig, de legkésőbb 2007. december 31-ig érvényben 
maradnak. 
(3) -------8
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  Módosította: 47/2010. (XII.16.) rendelet 1.§-a. Hatályba lépett: 2011. január 1. 

5
  Módosította: 47/2010. (XII.16.) rendelet 2.§-a. Hatályba lépett: 2011. január 1. 

6
 Hatályon kívül helyezte: 24/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§ 2. pontja. 

7
 Hatályon kívül helyezte: 24/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§ 2. pontja. 

8
 Hatályon kívül helyezte: 24/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§ 2. pontja. 

 
 


