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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. szeptember 15-én tartott ülésén fogadta el 

az 1/2014. (I.31.) helyi adókról szóló rendelet módosítását, melyben az egészségügyi alapellátást végző 

vállalkozó háziorvosok 2017. január 01. napjától egy évre szóló időtartamig helyi iparűzési 

adómentességet kaptak. A hatályos helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (5) bekezdése 

értelmében az önkormányzati hatókörben lévő adóelőnyök (2,5 millió forint adóalapot el nem érő 

vállalkozások, valamint háziorvos, védőnő vállalkozók kedvezményezése) de minimis (csekély 

összegű) támogatásként nyújthatók. Ezen rendelkezést, valamint az ehhez kapcsolódó nyomtatványokat 

(de minimis nyilatkozatot és önkormányzati igazolást) – kötelezően - beépítettük helyi 

adórendeletünkbe.  

 

Az Országgyűlés a Htv. 39/C. § (5) bekezdését 2017. január 01. napjától hatályon kívül helyezte, így 

szükség van ehhez igazodóan a helyi adórendelet módosítására. A módosítás nem érinti az adómentesség 

tartalmát, csupán az önkormányzat és ezen adózói kör adminisztratív kötelezettségeit csökkenti. Mivel 

ezen adóelőnyök érvényesítése aránytalanul magas adminisztrációs teherrel jár együtt, ezért ezek 

egyszerűsítéseként az Országgyűlés hatályon kívül helyezi azt a rendelkezést, amely előírja, hogy az 

adóelőnyök de minimis támogatásnak minősülnek.  

 

Mindezek alapján javasoljuk az adórendelet módosítását, valamint a mellékletek hatályon kívül 

helyezését.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a rendelet-

tervezetet elfogadni szíveskedjen.    

 

 

Polgár, 2016. december 01. 

 

 

          Tóth József 

         polgármester 

 

 

 

 

 

 



Előterjesztés 1. melléklete 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2016. (….. . …..) önkormányzati rendelet-tervezete 

a helyi adókról szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 

bekezdése és a 39/C § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi adókról szóló 1990. évi 

C. törvény 6. § a), d) pontjaiban meghatározott feladatkörében és Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontja szerinti 

feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú 

mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi 

és gazdasági bizottsága, valamint a Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével, 

az alábbiakat rendeli el. 

 

1.§ 

A helyi adókról szóló 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet 3.§-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel: 

 

„3.§  (3) Adómentesség illeti meg azt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény  

(a továbbiakban: Htv.) 52.§ 23. pontja szerint meghatározott háziorvos, védőnő vállalkozót, 

akinek a Htv. 39.§ (1) bekezdése, vagy a 39/A.§-a vagy a 39/B.§-a alapján számított vállalkozási 

szintű adóalapja nem haladja meg a 20 millió forintot, és nettó árbevételének legalább 80 %-a e 

tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral 

kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.” 

 

2.§ 

A rendelet 6. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:  

 

„Záró rendelkezések 6. § (3) 

A rendelet 3. § (3) bekezdése 2018. január 1. napján hatályát veszti.”  

 

3.§ 

A rendelet 4.§ és 5.§-a, valamint az 1. és 2. melléklete 2017. január 01. napján hatályát veszti.   

 

4.§ 

A rendelet korábbi 6.§-a 4.§-ra változik.  

 

5.§ 

(1) Ez a rendelet 2017. január 01. napján lép hatályba. 

 

 

Polgár, 2016. december 15. 

 

Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

polgármester       jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

 

Polgár, 2016. ………………….. 

        dr. Váliné Antal Mária 

            címzetes főjegyző 


