
 1 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 16/2013. (XII.3.) és a 15/2004. (XII.20.) 
rendelet módosításáról 

(egységes szerkezetben) 

 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (13) bekezdésében és Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés h) pontjában biztosított felhatalmazása alapján, 
a Képviselő-testület Pénzügyi bizottsága véleményének kikérésével a helyi iparűzési 
adó (továbbiakban: Iparűzési adó) módosítására a következő rendeletet alkotja: 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § 
 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Nyárlőrinc község illetékességi területére. 

(2) E rendelet határozatlan időtartamra szól. 
 

AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG ÉS AZ ADÓ ALANYA 
2. § 

 
 

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási 
tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység). 

(2) Az adó alanya a vállalkozó. 

(3) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany az adóköteles 
tevékenységet a székhelyén, telephelyén vagy azon kívül végzi. 

 
AZ ADÓ MÉRTÉKE 

3. §1 
 
 

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az 
adóalap 2%-a. 

(2)1 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 
naptári naponként 2.000 Ft. 

 
ADÓMENTESSÉG 

3/A. § 2 
 
 
(1) Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 39/C. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő háziorvos 
vállalkozó. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

4. § 
 
 

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény, és a mindenkor hatályos adózás rendjéről szóló törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

(2) Ez a rendelet 2005. január 1. napjával lép hatályba, egyidejűleg 2004. 
december 31. nappal hatályát veszti Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 11/1995. (XII. 18.) és azt 
módosító 12/1996. (XII. 20.), 10/1997. (XII. 30.), 10/1998. (XII. 29.), 9/1999. 
(XII. 22.), 17/2000. (XII. 29.), 12/2002. (XII. 30.), és 10/2003. (XII. 11.) 
rendeletei azzal, hogy a 2005. január 1. előtti időszakra vonatkozó adó-
megállapítást, törlést az e rendeletek szerint kell elvégezni. 

 
 
Nyárlőrinc, 2004. december 15. 
 
 
 

 Pancza János sk.  Zayzon Jenőné sk. 

 polgármester jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2004. december 20. 
 
 

 Zayzon Jenőné sk. 

 jegyző 
 
 
 
Megjegyzés: 
 
1 Módosított: 16/2013. (XII. 03.) Önkormányzati rendelet 

Hatályba lépett: 2013. (XII.4.) 

2 Módosította a 4/2018. (XI.23.) Önkormányzati rendelet 
  Hatályba lépett 2018. (XI.24.) 

 


