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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/C. § (4) bekezdése alapján 

az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően 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. 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2016. (II.23.) önkormányzati 

rendeletével módosította a helyi adókról szóló 57/2010. (XII.20.) önkormányzati rendeletét. A 

4/A. § szerint „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.” 

A Htv. 39/C. § (5) bekezdése alapján 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.  

2016. november 25. napján jelent meg a Magyar Közlöny 2016. évi 182. számában az egyes 

adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény. A 

törvény 15. alcíme a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról rendelkezik, a 

118. § értelmében hatályát veszti a 39/C. § (5) bekezdése 2017. január 01. napjával, amely 

kimondta, hogy a háziorvos, védőnő vállalkozó számára nyújtott mentesség, kedvezmény 

csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősült.  

A törvény továbbra is lehetővé teszi, hogy önkormányzat rendeletében jogosult háziorvos, 

védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezmény megállapítani, de a Htv. 39/C. § (5) 

bekezdése hatályát veszti, így már nem minősül csekély összegű (de minimis) támogatásnak.  

Fentiek alapján javaslatot teszek az önkormányzati rendelet 10.-11. §-ának hatályon kívül 

helyezésére.  

 

 

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: 

Nincsen. A háziorvosok, védőnők támogatására továbbra is lehetőség van, csak ennek 

minősítése változik 2017. január elsejétől. 

 

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 könnyítést jelent az 

ügyintézők számára. 

 

A rendelet megalkotásának szükségessége: 

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. 

törvény 15. alcíme 118. §-a teszi szükségességét. 

 

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, 2016. november 29. 

 

 

 

 

   

 Campanari-Talabér Márta 

 polgármester



 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

 

.../2016.  (...) 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.§ (1) Hatályát veszti Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a helyi 

adókról szóló 57/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 

10. § és 11. §-a. 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 2. és 3. melléklete. 

 

 

 

2.§ Ez a rendelet 2017. január 01. napján lép hatályba és 2017. január 02. napján hatályát 

veszti. 

 

 

 

 

V á r p a l o t a, 2016. december 14. 

 

 

 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 
 polgármester jegyző 

 


