
 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2015. október 20-án 

tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: A helyi iparűzési adóról szóló 54/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: Dr. Bodóczky Judit irodavezető 

    Hatósági Iroda 

    Tóth Péter osztályvezető 

         Adó Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:  Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: Közgyűlési előterjesztés 

 

 

Véleményezésre megkapta:   

Egyéb szervezet, külső szakértő:   

 

Megtárgyalta:  

Jogi és Ügyrendi Bizottság     ……./2015. (X. 20.) JÜB. sz. hat. 

 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

 
 

Ügyiratszám: A/148.598-8/2015.                                                   

  

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2015. október 20-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A helyi iparűzési adóról szóló 54/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.  

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 5.4.8. pontja alapján a fenti tárgyban készült, 

mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak 

szerint meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2015. szeptember 24. 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

    polgármester 

  

  

HHAATTÁÁRROOZZAATT--TTEERRVVEEZZEETT  

 

 

……./2015. (X. 20.) VPB. számú határozat 

A helyi iparűzési adóról szóló 54/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

A/148.598-8/2015. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült rendelet-tervezetet a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 

                                                

                                                                                        

 

                 

 

 

 

KKEECCSSKKEEMMÉÉTT  MMEEGGYYEEII  JJOOGGÚÚ  VVÁÁRROOSS  PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERREE  



 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. október 22-én 

tartandó ülésére 

 

 

 

 

Tárgy: A helyi iparűzési adóról szóló 54/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

 

Az előterjesztést készítette:    

     Dr. Bodóczky Judit irodavezető 

     Hatósági Iroda 

     Tóth Péter osztályvezető 

          Adó Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:  Rendelet-tervezet 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: Hatásvizsgálati lap 

 

Véleményezésre megkapta:   

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Magyar Orvosi Kamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság   ……./2015. (X. 20.) VPB. sz. hat. 

Jogi és Ügyrendi Bizottság     ……./2015. (X. 20.) JÜB. sz. hat. 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

 
 

Ügyiratszám: A/148.598-7/2015.                                                   

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. október 22-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A helyi iparűzési adóról szóló 54/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Kormány az egészségügyi alapellátási rendszer felülvizsgálatáról és az azzal összefüggő 

feladatokról szóló 1711/2014. (XII. 5.) Korm. határozattal feladatul tűzte ki, hogy az 

egészségügyi ellátás alapvető fontosságú részét képező egészségügyi alapellátási rendszer 

működőképességének fenntarthatósága, valamint annak szakmai és finanszírozási szempontú 

megerősítése, a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi ellátás kapuőri szerepének erősítése, 

továbbá a lakosság egészségi állapotának, valamint a betegellátás színvonalának javítása 

érdekében vizsgálja felül az egészségügyi alapellátási rendszert. Ennek eredményeképpen – a 

törvényben foglalt kivételekkel – 2015. augusztus 1-jén hatályba lépett az egészségügyi 

alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény. 

 

Ezzel szoros összefüggésben – a háziorvosok régi kérését teljesítve – a törvényalkotó 2016. 

január 1-jétől a települési önkormányzatok számára lehetőséget biztosított arra, hogy a helyi 

adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) saját szabályozási koncepcióján belül 

értelmezett háziorvos, védőnő vállalkozók számára helyi iparűzési adó mentességet vagy 

kedvezményt biztosítsanak. 

 

A rendelet-tervezet általános indokolása: 

 

A Htv. – 2016. január 1-jétől hatályos – 39/C. § (4) bekezdése szerint az önkormányzat 

rendeletében jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt 

megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió 

forintot nem haladja meg. Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, 

védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie.  

 

A Htv. új 52. § 23. pontja meghatározza a háziorvos, védőnő vállalkozó fogalmát. Eszerint 

háziorvos, védőnő vállalkozó az a vállalkozó, aki/amely - gazdálkodó szervezetként vagy 

egyéni vállalkozóként - külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi 

alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80%-a e 

tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral 

(továbbiakban: OEP) kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból 

származik. 

 

A Htv. 39/C. § (5) bekezdése értelmében a 39/C. § (4) bekezdés szerinti mentesség, 

kedvezmény csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. 

 

KKEECCSSKKEEMMÉÉTT  MMEEGGYYEEII  JJOOGGÚÚ  VVÁÁRROOSS  PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERREE  



 

 

Kiemelem, hogy 

 a kedvezményezettek körén belül az önkormányzat nem tehet különbséget, azaz például 

nem vonatkozhat más terjedelmű kedvezmény/mentesség a háziorvosra és más a 

fogorvosra; 

 az önkormányzat az adómentességre, adókedvezményre való jogosultság szempontjából 

20 millió Ft-nál alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat. 

 

 

A rendelet-tervezet részletes indokolása: 

 

A rendelet-tervezet 1. §-ához: 

 

Javasolom a törvényi keretek között a háziorvos, védőnő vállalkozók számára biztosítható 

legkedvezőbb adómentesség bevezetését. 

 

A bevallások alapján az önkormányzati adóhatóság 79 érintett adózót (felnőtt háziorvos, házi 

gyermekorvos, fogorvos) tart nyilván. Az önkormányzati adóhatóság illetékességi területén 

védőnő vállalkozó adózóról tudomásunk nincs. 

 

Bár a javaslat támogatása adóbevétel kieséssel jár, ez a teljes helyi iparűzési adó bevételben 

számottevő csökkenést nem jelent. A bevallások alapján az adókiesés kb. 18 millió forint (a 

2015. évi előirányzathoz viszonyítva 0,2 %). Ez az összeg csupán a várható adókiesés 

nagyságrendjét szemlélteti, mivel arra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal, hogy a 

háziorvos vállalkozó adózóink nettó árbevételének mekkora hányada származik az OEP-től. 

 

A rendelet-tervezet 2. §-ához: 

 

A rendelet-tervezet 2. §-a hatályba lépéssel kapcsolatos rendelkezést tartalmaz.  

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 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, 2015. szeptember 24. 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                                                                     polgármester 



 

Rendelet-tervezet 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

……./2015. (…) 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. 



 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról 

szóló 54/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2015. (………...) 

önkormányzati rendeletéhez 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtása pozitív társadalmi hatással bír, hozzájárul a háziorvosi, 

házi gyermekorvosi, fogorvosi ellátás kapuőri szerepének erősítéséhez, továbbá a betegellátás 

színvonalának javításához. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

Bár a javaslat támogatása adóbevétel kieséssel jár, ám ez a teljes helyi iparűzési adó bevételben 

számottevő csökkenést nem jelent. 

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

 

4. Egészségi következmények 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a háziorvos, védőnő vállalkozók támogatásával a 

betegellátás körülményeinek javításán keresztül, közvetetten, pozitív hozadéka lehet a lakosság 

egészségi állapotára nézve. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtása az adminisztratív terheket nem növeli. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

Az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások nyújtása a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

4. pontja alapján a helyi önkormányzat feladata. Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata elkötelezett a város egészségügyi helyzetének további javítása mellett, és a 

rendelkezésére álló eszközökkel, lehetőségeihez mérten törekszik alapellátási feladatának minél 

magasabb színvonalú ellátására. 

 

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak.  



 

 
 

 



 

 


