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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Városi Rendelőintézetben dolgozó egészségügyi alapellátást végző vállalkozó háziorvosok - az 

előterjesztéshez csatolt - kérelmet nyújtottak be az önkormányzathoz, melyben helyi iparűzési adójuk 

elengedését kérték. 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 2016. január 01. napjától hatályos 

módosítása értelmében az önkormányzat által a vállalkozók számára nyújtható helyi iparűzési 

adómentességek, kedvezmények köre kibővült. A módosítás alapján az önkormányzat jogosult a 

háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátást vagy védőnői tevékenységet végző vállalkozó 

részére mentességet, kedvezményt megállapítani. A Htv. 39/C. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

(1) Az önkormányzat rendeletében a (2)-(3) bekezdésben foglaltak alapján jogosult 

adómentességet, adókedvezmény megállapítani a vállalkozó számára.  

(2) Az adómentesség, adókedvezmény csak azt a vállalkozót illetheti meg, akinek/amelynek a 39.§ 

(1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja 

nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. A z önkormányzat az adómentességre, adókedvezményre 

való jogosultság szempontjából 2,5 millió Ft-nál alacsonyabb adóalapösszeget is 

meghatározhat. 

(3) Az adómentesség, adókedvezmény terjedelmének, mértékének valamennyi – a (2) 

bekezdésben foglaltaknak megfelelő – vállalkozó számára azonosnak kell lennie.  

(4) 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 Ft-ot 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.” 

 



Lényeges értelmezéseket tartalmaz a Htv. 52. § 23. pontja: „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.” 

 

Mindezt összefoglalva az alábbi feltételeknek kell együttesen teljesülnie ahhoz, hogy 

adómentességben, kedvezményben részesüljön a háziorvos vagy védőnő:  

 vállalkozásban kell működtetnie a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátást, 

védőnői tevékenységet, és 

 a nettó árbevételének legalább a 80%-a e tevékenységből származik, és 

 az éves vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 20 millió Ft-ot.  

 

Polgáron 4 háziorvosi, 2 házi gyermekorvosi, 2 fogorvosi alapellátási tevékenységet végző egyéni és 

társas vállalkozás működik.  

 

Jelenleg Polgáron a védőnői tevékenységet nem vállalkozási formában látják el.  De arra az esetre, ha 

a későbbiekben ez irányba változna e feladatellátás, akkor célszerű, hogy e tényállásra is tartalmazzon 

szabályokat a rendelet.  

 

A 2014. évi bevallások adatait alapul véve, 2016. január 01. napjától az iparűzési adóbevétel-kiesés 

közel 2 millió forint lehet. A 2016. évi költségvetési rendeletet a Képviselő-testület ezek 

figyelembevétele nélkül fogadta el.  

 

A Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája 2015. novemberében közzétette állásfoglalását, 

melyben előírta, hogy az önkormányzatok az iparűzési adórendeleteikben megfogalmazott 

adókedvezményeit, mentességeit de minimis támogatásként kötelesek kezelni, és rendeleteiket azok 

elfogadása előtt jóváhagyásra be kell, hogy nyújtsák a TVI-hez. A rendelet-tervezetet csak a jóváhagyó 

állásfoglalást követően lehet a Képviselő-testület elé bocsátani.  

 

Javaslom, hogy a Képviselő-testület 2017. január 01. napjától egy évre biztosítson iparűzési 

adómentességet az egészségügyi alapellátást és védőnői tevékenységet végző vállalkozók számára, 

ezzel is elismerve és támogatva a lakosság egészségügyi ellátásában végzett munkájukat.  

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

 

Polgár, 2016. április 20.     

 

         Tóth József 

                       polgármester 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

…./2016. (….) sz. határozat 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az 

egészségügyi alapellátást végző vállalkozó háziorvosok kérelmét és úgy határoz, hogy 2017. 

január 01. napjától egy évre iparűzési adómentességet biztosít az egészségügyi alapellátást és 

védőnői tevékenységet végző vállalkozók számára, ezzel is elismerve és támogatva a lakosság 

egészségügyi ellátásában végzett munkájukat.  

 

2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a rendelet-módosítás 

előkészítésére. 

 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


