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ELŐTERJESZTÉS 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

2016.november 23-i ülésére 

 

Ügyiratszám:             /2016. 

Ügyintéző: Garai László 

 

Előterjesztő: Vén Attila polgármester

  

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 rendes / rendkívüli 

A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: egyszerű / minősített 

A szavazás módja: nyílt / titkos 

 

 

Tárgy: A helyi adókról szóló 9/2012.(XII.2.) rendelet módosítása 

 
 
Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 
 

Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvény. A 

törvény IV. fejezet 36-37. §-ai a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt módosítják, illetve 

kiegészítik A módosítás lényege, hogy az önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos, 

védőnő vállalkozó számára iparűzési adó  mentességet, kedvezményt megállapítani feltéve, ha 

annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.  

 

A helyi adókról szóló törvény 39/C. § (5) bekezdése értelmében a leírt mentesség, 

kedvezmény csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.  

 

A törvény meghatározza az alkalmazás szempontjában a háziorvos, védőnő vállalkozó 

fogalmát is. E szerint 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 kötött finanszírozási szerződés alapján az 

Egészségbiztosítási Alapból származik.  

 

Fontos kiemelni, hogy a kedvezményezettek körén belül az önkormányzat nem tehet 

különbséget (pl.: nem vonatkozhat más terjedelmű mentesség, kedvezmény a háziorvosra és 

más a fogorvosra). Az önkormányzat az adómentességre adókedvezményre való jogosultság 

szempontjából 20 millió Ft-nál alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat.  

 

Községünkben nem várható néhány tízezer forintnál nagyobb összegű adóbevétel kiesés. 

 

Elismerve a törvényalkotó szándékát, illetve a háziorvosi, fogorvosi alapellátási és védőnői 

tevékenység fontosságát, élve a törvény adta lehetőséggel javaslom a maximális kedvezmény 

megadását ezen vállalkozók számára.  

 

Az előzetes hatásvizsgálat eredményeiről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt 

Képviselő-testületet (A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján).  
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1. A jogszabály tervezett hatásai:  

 1.1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatás:  

 A jogszabály megalkotásával a képviselő-testület a törvényi kereten belül 

elismeri a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői tevékenység 

fontosságát. A kedvezmény, illetve mentesség biztosításával néhány tízezer Ft 

iparűzési adóbevétel kiesés várható, viszont ez a teljes iparűzési adóbevételbe 

számottevő csökkenést nem jelent.  

1.2 Környezeti, egészségügyi hatása:  

 Nem releváns.  

1.3 Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  

 A rendelet megalkotása az általános ügymenetbe beletartozik, az 

adóbevallások feldolgozása, illetve kedvezmények, mentességek megadása a 

feltételeknek való megfelelés esetén szintén. 

 

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:  

 A helyi adókról szóló törvény változása, illetve kiegészítése, a mentességek, 

kedvezmények körének bővítése következtében vált szükségessé a rendelet 

megalkotása. Az önkormányzat a lehetőségeihez mérten törekszik az alapellátási 

feladatának magasabb színvonalú ellátására.  

 

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, törvényi és pénzügyi 

feltételek:  
A rendelet végrehajtásához a személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre 

állnak.  

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a rendelet-tervezet elfogadását.  

 

Medina, 2016. november 16.  

 

 

 

 

Vén Attila  

polgármester 
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Medina Község Önkormányzat 

képviselő-testülete 

……………../2016. (XI. …..) önkormányzati rendelete 
 

„A helyi adókról” szóló 9/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(tervezet) 

 

 

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 32. cikk 

(1) bekezdés h.) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 42. § 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. 

évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el:  

 

1. § A helyi adókról szóló 9/2012.(XII.2) önkormányzati rendelet a következő 9/A.§-al 

egészül ki:  

„Adómentesség 

 

9/A. § Adómentes:  

 20 millió Ft vállalkozási szintű adó alapot meg nem haladó háziorvos, védőnő vállalkozó. „ 

 

2. § A rendelet 2017. január 01. napján lép hatályba.  

 

 

 

 

 Vén Attila  Garai László  

 polgármester         jegyző 

 

 

Záradék:  

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. november  

          

 

 

Garai László 

jegyző 

 

 


