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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A helyi rendelettervezetet a jogalkotásról szóló – 2010. évi CXXX. Törvény 18. §-ában 
foglaltaknak megfelelően eljárva az alábbiak szerint indoklom: 
 
 
 

Általános indoklás 
 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 11/2013 
(V.2.) rendeletének módosításához. 
 
A helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) lehetővé 
teszi az önkormányzatok számára a helyi célok megvalósításához a helyi adók bevezetését. A 
helyi önkormányzat lehetőséget kap a szuverén adóztatásra és helyi adópolitika kialakítására. 
 
Az Htv. 2016. január 1-i hatállyal módosuló 39/C. §-a alapján a települési önkormányzatok 
által nyújtott adómentesség, adókedvezmény 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 (a 
továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályaival összhangban nyújtható. Ennek 
megfelelően a módosítás a 30/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelettel megvalósult. 
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. 
törvény (továbbiakban: Mód.törvény) 2017. január 1-jén hatályba lépő rendelkezése szerint az 
Htv. 39/C.§(5) bekezdése hatályon kívül került és az Htv. új 51/C. § (2) bekezdése pedig 
kimondja: A 39/C. § (5) bekezdésének a Mód. törvénnyel hatályon kívül helyezett 
rendelkezését a 2016. évben kezdődő adóév helyi iparűzési adójának megállapítása során 
nem kell alkalmazni. 
 
Az Htv. 7.§ g) pontjának értelmében is felül kell vizsgálni a rendeletet, melynek a lényege, 
hogy az önkormányzat adó megállapítási korlátjának nemcsak az adó mértékének 
megállapításánál, hanem a rendelet egészében kell érvényesülnie. Az adóalap fajtáját, az adó 
mértékét, a rendeleti adómentességet és adókedvezményt úgy kell megállapítani, hogy azok 
összességükben egyaránt megfeleljenek a helyi sajátosságoknak, az önkormányzat 
gazdálkodási követelményeinek, és az adóalanyok széles körét érintően az adóalanyok 
teherviselő képességének. 
 
 
Mindezekre tekintettel a hatályos helyi iparűzési adóról szóló rendelet felülvizsgálata során az 
alábbi módosítások váltak szükségessé. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979?tvalid=2017.1.1.&tline=sid192768%23sid553216


Részletes indoklás 
 
 

1.§-hoz 
Htv. új 51/C. § (2) bekezdésének megfelelően beiktatásra kerül a Helyir.-be, hogy ezt a 
módosító szabályozást már 2016. évben kezdődő adóév helyi iparűzési adójának 
megállapítása során sem kell alkalmazni 
 

 
 2.§-hoz 

 
A Mód.törvény alapján hatályon kívül helyezendő, a de minimis támogatásra vonatkozó 
rendelkezésekben hivatkozott mellékletek hatályon kívül helyezése. 
 
 

3.§-hoz 
Hatályba léptető rendelkezés. 
 

Előzetes hatástanulmány 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a helyi iparűzési adó mértékéről szóló 11/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendeletéhez 

 
1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai  
Nem ismert, mert a 2017. május 31-ig benyújtandó bevallások adnának erre vonatkozó 
információt. Az 50% adókedvezményben részesülő 189 adóalanynak a 2015-ös évre 
vonatkozóan 1.081 e Ft adóelőnyt biztosított az Önkormányzat. Ennek becslésünk szerint 
minimális része maradt volna az Önkormányzatnál a de minimis miatt a 2016-os adóévet 
illetően. (Ld. 1. sz. melléklet tájékoztató lajstrom). 
 
2.  környezeti és egészségi következményei 
A rendeletnek környezeti és egészségi következményei nincsenek. 
 
3. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  
Nincsen adminisztratív terheket befolyásoló hatásait. 
 
4. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei  
A rendelet megalkotására a törvény kötelez azáltal, hogy az önkormányzati rendelet nem lehet 
ellentétes törvény rendelkezéseivel. Amennyiben a módosítás nem kerül átvezetésre, akkor 
törvényességi felügyeleti eszközök útján szankcióban részesülhet az önkormányzat. 
 
5. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
Pásztó, 2016. december 9. 

Dömsödi Gábor 
polgármester



 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/……… számú önkormányzati rendelete 
a helyi iparűzési adó mértékéről szóló 

11/2013 /V. 2./ önkormányzati rendelet módosításáról 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. 
§ (1) bekezdésében és az 5. § c) pontjában kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  

 

1. § 
A a helyi iparűzési adó mértékéről szóló 11/2013 /V. 2./ rendelet továbbiakban: (Helyir.) 3.§-
a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
“3.§A 2.§ (2)-(10) bekezdésének a  …/… számú Mód. rendelettel hatályon kívül helyezett 
rendelkezéseit a 2016. évben kezdődő adóév helyi iparűzési adójának megállapítása során 
nem kell alkalmazni.” 
 

 
2.§ 

Hatályát veszti a Helyir. 
1. 2.§ (2)-(10) bekezdése, 

 
2. 1. számú és 2. számú melléklete. 
 

 
3.§ 

 

Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.  
 

 
 
Pásztó, 2016. december 15.  
 
 
 

Dömsödi Gábor 
polgármester 

Dr. Gajdics Gábor 
jegyző 
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