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Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2010. november 25-ei ülésére 

Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII. 09.) számú 

rendeletének módosítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

Abony Város Képviselő-testülete a 22/1997. (XII. 09.) számú rendeletével illetékességi 

területére iparűzési adót vezetett be. 

 

2010. június 29-ével helyi iparűzési adóban az adóigazgatási hatáskör az állami adóhatóságtól 

visszakerült az önkormányzati adóhatóságokhoz.  

 

A fenti rendelet szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy 

ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. 

 

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1,9%-a. 

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:  

- piaci és vásározó kiskereskedelemi tevékenység-végzése után naptári naponként 

legfeljebb 1000 Ft. 

- építőipari illetve természeti erőforrás feltárási tevékenység végzése után naptári 

naponként legfeljebb 5000 Ft. 

 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 40.§-a  szerint az állandó jelleggel végzett iparűzési 

tevékenység esetén az adó évi mértékének felső határa 2000. évtől az adóalap 2%-a. 

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: 

- piaci és vásározó kiskereskedelemi tevékenység-végzése után naptári naponként 

legfeljebb 1000 Ft. 

- építőipari illetve természeti erőforrás feltárási tevékenység végzése után naptári 

naponként legfeljebb 5000 Ft. 

 

A 2010. III. negyedévről készített zárási összesítő szerint a 2010. évre előírt 145 393 000,- Ft 

iparűzési adóelőlegből szeptember 30. napjáig 122 892 851,- Ft került befizetésre. 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat elfogadását. 

 

…/2010. (XI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat  

Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 22/1197. (XII.09.) számú rendelet 

módosításának tárgyalásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § a) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évre vonatkozóan nem módosítja az 

iparűzési adó mértékét. 

 

 

Abony, 2010. november 15. 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit 

polgármester 


