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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Több háziorvos írásbeli beadvánnyal fordult az Önkormányzathoz -, melyben helyi adókról szóló 

önkormányzati rendeletünk helyi iparűzési adóra vonatkozó rendelkezésének a módosítását 

kérték úgy, hogy az egészségügyi főtevékenységet végző gazdasági társaságok, egyéni 

vállalkozók, helyi iparűzési adó mentességet kaphassanak.  

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdése értelmében e 

törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete 

rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet be. 

 

Adókedvezmények és adómentességek meghatározásánál az önkormányzatot széles körű 

mérlegelési lehetőség illet meg. A Htv. 6.§ d.) pontja szerint a törvény második részében 

meghatározott mentességeket további mentességekkel, illetve kedvezményekkel bővítheti. 

 

Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvény 36. §-a 

2016. január 1. napjától történő hatályba lépéssel kiegészítette a Htv. 39/C. §-át az alábbi (4)-(5) 

bekezdéssel: 

 

 „(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően az önkormányzat rendeletében jogosult a 

háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezmény 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. 

(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti mentesség, kedvezmény csekély összegű (de minimis) 

támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. 

cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet szabályaival összhangban nyújtható.” 

 

Ezen túlmenően a Htv. 52.§-a – szintén 2016. január 1. napjától – a következő 23. ponttal 

egészül ki: 

(E törvény alkalmazásában:) 

„23. 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.” 

 

Várpalota város tekintetében a háziorvosok (felnőtt- gyermek és fogorvos) részére biztosított 

mentesség következtében felszabaduló összeg az általuk ellátott feladat színvonalának emelését 

segítheti. A 2014. évre benyújtott helyi iparűzési adóbevallásokat alapul véve 11 

vállalkozó/vállalkozás összesen 2,2 mFt iparűzési adót fizetett, így éves szinten ezen összegre 

tehető az Önkormányzat várható bevételkiesése. 

 

Figyelembe véve, hogy az önkormányzat az elmúlt években közvetlenül nem tudta anyagilag 

támogatni az egészségügyi szolgáltatókat, jelen előterjesztésben, - segítve a háziorvosok, házi 

gyermekorvosok, fogorvosok, védőnők tevékenységét –, javasolom fenti kedvezmény 2016. 

január 1. napjától a helyi adó rendeletbe történő beemelését. 

 

A mentesség biztosítása 2016. január 1-től lép hatályba, mely azt jelenti, hogy legkorábban az 

adózó a 2016. évi adóelőleg alól kérhet mentesítést, amennyiben megfelel a törvényi 
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feltételeknek (vállalkozási szintű adóalap kisebb mint 20 millió forint, a bevételének több mint 

80 %-a származzon az OEP támogatásából). A csatolt nyilatkozatot a 2016. évről benyújtott 

adóbevallás mellékleteként kell adózónak kitöltve benyújtani 2017. májusában. 

 

Amennyiben a Képviselő-testület ezen irányú módosítást támogatja, ebben az esetben az Európai 

Uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 

támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdése alapján a 

rendelettervezetet – a rendelet elfogadása előtt – meg kell küldeni a Miniszterelnökség 

Támogatást Vizsgáló Irodájának jóváhagyás végett. Jóváhagyás esetén, a Képviselő-testület, 

soron következő ülésén dönthet fenti kedvezmény helyi adó rendeletbe történő beemeléséről. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában meghatározottak szerint, a jogszabály 

előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat 

során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, amelyet 

tájékoztatásul csatolunk a javaslathoz: 

 

A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

Társadalmi hatás: az adókedvezmények az állami gazdaságpolitika olyan eszközei, amelyek a 

jogalkotó által lényegesnek és fontosnak tartott célok elérését hivatottak elősegíteni. Várpalota 

Város Önkormányzati Képviselő-testülete így kívánja elismerni és segíteni az önkormányzati 

feladatot átvevő egészségügyi szolgáltatók tevékenységét.  

Gazdasági, költségvetési hatások: várhatóan, minimális mértékben csökken az önkormányzat 

helyi iparűzési adó bevétele. 

 

A rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendelet-tervezet elfogadásának és alkalmazásának környezeti és egészségi következményei, 

hatásai nincsenek. 

 

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendelet módosítás elfogadása csekély mértékű adminisztrációs terhet ró az ügyintézőkre. 

 

A rendelet megalkotásának szükségessége: 

Kedvezmények megállapítása nem kötelező, azok bevezetése lehetőség, az önkormányzat 

döntésének függvénye. A háziorvosi szakemberhiány közepette a kedvezmény helyben elősegíti 

a vállalkozó háziorvosok, védőnők megélhetési körülményeit, elősegíti helyben való 

elköteleződésüket. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A jogszabály a meglévő személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek segítségével 

alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre 

állnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és döntésének 

meghozatalára! 

 

V á r p a l o t a, 2015. november 12. 

    

 Talabér Márta 

 polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

 

 

_____/2015.  (XI.26.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t: 

 

 

 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a jelen előterjesztés 

mellékleteként csatolt, a helyi adókról szóló 57/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet 

módosítását tartalmazó rendelet-tervezetben foglaltakkal, és felkéri a jegyzőt, hogy a 

rendelet-tervezetet jóváhagyás céljából küldje meg a Miniszterelnökség Támogatást 

Vizsgáló Irodájának. 

2.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a 

rendelet-tervezetet az előírt jóváhagyás megérkezését követő, soron következő 

képviselő-testületi ülésre terjessze elő elfogadásra. 

 

 

Felelős: 1.-2.) pont esetében: dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

Határidő: 1.) pont esetében: 2015. november 30. 

 2.) pont esetében: folyamatos 

 

 

 

V á r p a l o t a, 2015. november 26. 

 

 

 

 

 

 Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

 

_____/2015.  (XII.___) önkormányzati 

r e n d e l e t e 

 

a helyi adókról szóló 57/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

1.§ (1) bekezdésében, az 5.§-ban, a 6.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 57/2010. 

(XII.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) a következő 4/A.§-sal 

egészül ki: 

 

 „4/A.§  

 Mentes az adó megfizetése alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, vagy vállalkozás, 

akinek, vagy amelynek vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió 

forintot nem haladja meg.” 

 

2.§ A Rendelet a következő 10.§-sal egészül ki: 

 

„10.§ 

 A 4/A.§-ban 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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 megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 
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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.(II.22.) Korm. rendelet 

35.§-a alapján kell eljárni.) 

 

 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 nyújtóvállalkozások számára nyújtott csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági 

rendeletnek (HL L 114., 2013.4.26., 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 rendeletnek megfelelően nyújtott csekély 

összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) 

bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. 

 

 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. 

 

 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 Rendelet jelen rendelet 1. mellékletét képező 2. melléklettel egészül ki. 

 

4.§ Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba, és 2016. január 2. napján hatályát veszti. 

 

 

 

V á r p a l o t a, 2015. december ___. 

 

 

 

 Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 


