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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. december 10. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: A helyi adókról szóló 21/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 27. napján 

tartott ülésén az alábbi határozatot hozta: 

  

„319/2019. (XI.27.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a településen működő háziorvosokat iparűzési adó-mentességben részesíti a 2020. évtől.  

Felkéri a jegyzőt, hogy a következő soros képviselő-testületi ülésre készítse elő a helyi 

adókról szóló 21/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző  

Határidő: következő soros képviselő-testületi ülés” 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (3) bekezdése alapján „Az önkormányzat 

rendeletében jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára adómentességet, 

adókedvezményt 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.” 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az 

alábbi rendelet-tervezet elfogadására. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

…./2019. (XII. ….) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 

21/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában, a 

helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 43.§ (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 

21/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) az alábbi, 3/A. §-szal 

egészül ki:  

 



„3/A. § 

 

Mentes a helyi iparűzési adófizetési kötelezettség alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, 

akinek a tevékenységéből származó helyi iparűzési adó alapjául szolgáló (vállalkozási szintű) 

adóalap összege a 20 millió Ft-ot nem haladja meg. A háziorvos, védőnő vállalkozó 

meghatározására a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény az irányadó.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. december ….. 

 

 

   Kraller József      dr. Kormányos László 

               polgármester                     jegyző  

  

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2019. december …... napján megtörtént. 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. december …... 

 

 

        dr. Kormányos László 

           jegyző” 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. december 06. 

 

 

             Kraller József s.k. 

                polgármester 

      

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László s.k. 

        jegyző 


