
 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2015. december 15-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:  Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: Közgyűlési előterjesztés 

 

 

Véleményezésre megkapta:   

Egyéb szervezet, külső szakértő:   

 

Megtárgyalta:  

Jogi és Ügyrendi Bizottság     ……./2015. (XII. 15.) JÜB. sz. hat. 

 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

 
 

Ügyiratszám: A/148.598-14/2015.                                                   

  

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2015. december 15-én 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. december 7. 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

    polgármester 

  

  

HHAATTÁÁRROOZZAATT--TTEERRVVEEZZEETT  

 

 

……./2015. (XII. 15.) 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/148.598-14/2015. 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. december 17-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:   

 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság   …./2015. (XII. 15.) VPB. sz. hat. 

Jogi és Ügyrendi Bizottság     …./2015. (XII. 15.) JÜB. sz. hat. 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 

 

 

 



 

 
 

Ügyiratszám: A/148.598-13/2015.                                                   

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. december 17-én tartandó ülésére 

 

 

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

módosítása 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

A rendelet-tervezet részletes indokolása: 

 

A rendelet-tervezet 1-3. §-ához: 

 

A Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVI), figyelemmel a 2016. január 1. napján 

hatályba lépő törvényi változásokra, 2015. november 25. napján tájékoztatót adott ki az 

önkormányzati adóhatóságok számára a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C.§-a 

alapján a helyi iparűzési adó vonatkozásában nyújtható adómentességgel, illetve 

adókedvezménnyel összefüggésben, amelynek alapján szükséges Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 54/2003. (XII. 1.) 

önkormányzati rendeletének kiegészítése. 

 

A jogalkotásról szóló 2011. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 2. §-ának (4) bekezdés 

értelmében a jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell – többek között –, hogy a jogszabály 

megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségnek is. Az 

európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 

regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. 

rendelet) 7. §-ának (1) – (2) bekezdései értelmében a támogatást nyújtónak a támogatási 

tervezetet – a hivatkozott kormányrendelet (4) bekezdésében meghatározottak kivételével – be 

kell jelentenie az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter (a továbbiakban: 

miniszter) részére. A miniszter a Korm. rendeletben meghatározott feladatait a TVI, mint az 

állami támogatások versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet útján látja el.  

 

A rendelet-tervezetet megküldtük a TVI részére jóváhagyásra. A TVI jóváhagyó állásfoglalását 

megadta. 

 

 

A rendelet-tervezet 4. §-ához: 

 

A rendelet-tervezet 4. §-a hatályba lépéssel kapcsolatos rendelkezést tartalmaz.  

 

 

 

 

 

KKEECCSSKKEEMMÉÉTT  MMEEGGYYEEII  JJOOGGÚÚ  VVÁÁRROOSS  PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERREE  



 

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, 2015. december 7. 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                                                                     polgármester 



 

 

Rendelet-tervezet 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

……./2015. (…) önkormányzati rendelete 

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

(XII. 1.) önkormányzati rendeletének 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, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 

eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró európai uniós források felhasználásáért 

felelős miniszter, 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 (továbbiakban: helyi iparűzési adó rendelet) 

Általános rendelkezések alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki: 

 

„1/A. § E rendelet alkalmazásában  

1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 

kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) 

Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás; 

2. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) 

bekezdése szerinti vállalkozás.” 

 

 

2. § 

 

A helyi iparűzési adó rendelet 3. §-a a következő (3)-(10) bekezdéssel egészül ki: 

 

„3. § (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás 

csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 

2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a 

továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. 

(4) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, 

továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti 

kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító 

jármű vásárlására. 

(5) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése 

figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas 



 

módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két 

pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.  

(6) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, 

egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két 

pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű 

támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, 

közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 

100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi 

értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 

térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni. 

(7) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű 

szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 

2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági 

rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek 

megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. 

cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. 

(8) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek 

vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott 

állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi 

rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott 

körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. 

(9) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás 

bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek 

minősül.  

(10) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig 

meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles 

azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai 

Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.” 

 

 

3. § 

 

A helyi iparűzési adó rendelet Záró rendelkezések alcíme a következő 7. §-sal egészül ki: 

 

„7. § E rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó 

támogatást tartalmaz.” 

 

4. § 

 

Ez a rendelet 2016. 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 növeli. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

A jogalkotásról szóló 2011. évi CXXX. törvény (Jat.) 2. §-ának (4) bekezdés értelmében a 

jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell – többek között –, hogy a jogszabály megfeleljen 

a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségnek is. Ez alapján helyi 

iparűzési adó tekintetében nyújtandó adómentesség esetén meg kell felelnie az 

összeegyeztethetőségi jogalapként megjelölt 1407/2013/EU bizottsági rendelet vonatkozó 

szabályainak, és ezeket be kell építeni Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 54/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendeletébe. 

 

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

 

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

rendelkezésre állnak.  

 

 

 

 


