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Készült: Nyárlőrinc Község Polgármesterének 2021. május 25-ei döntéséről, melyet a 
veszélyhelyzetre való tekintettel a Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § 
(4) bekezdésében foglaltak alapján – az abban kapott felhatalmazás szerint – hozott. 
 
 
Előterjesztés: 
 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti 
Osztálya szakmai segítségnyújtás keretében jelezte, hogy a helyi iparűzési adószabályai 
nem lehetnek ellentétesek más jogszabállyal. 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. CXVIII. tv. módosította a helyi adóról 
szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.) a helyi iparűzési adóra vonatkozó 
rendelkezések közül az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után 2021. január 1-ével 
megszűnt az adófizetési kötelezettség. 

Az ideiglenes jellegű iparűzési adó megszűnésével a tv. hatályon kívül helyezi a Hatv. 
azon rendelkezését, amely az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni 
adókötelezettség szabályait rögzíti. 

Az ideiglenes helyi iparűzési adó megszűnésével szükségtelenné válik az „állandó jellegű” 
iparűzési adó megkülönböztetése, így a törvény hatályon kívül helyezte az erre utaló 
jelzőket is. 

Az önkormányzati rendelet módosítása még nem történt meg, ezért jogsértően 
tartalmazza az ideiglenes jellegű helyi iparűzési adóra vonatkozó szabályokat. 

Fentiekre tekintettel a rendelet módosítása szükséges. 

Továbbá indokolt a rendelet módosítása a vállalkozó háziorvos mentesség biztosítására 
vonatkozó jogszabályi hivatkozás változása miatt. 

Nyárlőrinc Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybelépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján meghatározott jogkörében eljárva 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva dönt a 
rendelet-módosítás elfogadásáról. 

Fentiekre tekintettel javaslom az iparűzési adó rendelet törvényi előírásokkal összhangban 
való módosítását. 
 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 16/2013. (XII.03.) rendelet 
módosításáról 

 
 

Nyárlőrinc Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybelépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 



évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján kapott felhatalmazásra tekintettel, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (2) bekezdés szerinti felhatalmazáson alapuló 
jogalkotói jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében 
és a 39/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 
16/2013. (XII.03.) önkormányzati rendelte (továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő 
3. § rendelkezése lép:  

 Az iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a. 
 

2. § 
 
Az Ör. 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az 1990. évi C. tv. 39/C. § (3) 
bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő háziorvos vállalkozó. 

 
3. § 

 
 

Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba és a hatályba lépését követő 3. napon 
hatályát veszti.  
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