
 

DARUSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
 
 

az 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelettel módosított 18/2009.(XII.14.) 
önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról 

- egységes szerkezetben - 

 

A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló többször módosított 1990. 

évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

helyi iparűzési adóról szóló rendeletét az alábbiak szerint alkotja meg: 

1. § 

Adókötelezettség 

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel 

végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). 

2. § 

Adóalany 

 

(1) E rendelet alkalmazásában adóalany a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi              

     C. törvény 52. §. 26. pontjában meghatározott vállalkozó 

 

3. §
 

Az adó mértéke 

 

(1)
 
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:az adóalap 1,6%-a. 

(2)
 
a) ⃰ 

          

b) A Htv. 37.§ (2) b) és c) pontjának megfelelő vállalkozói tevékenység végzése esetén az 

adó naptári naponként kerül megállapításra, melynek mértéke 3000 Ft/nap. 

  

4.§
 

Egyéb rendelkezések 

(1)  Ezen rendelettel nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 

1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény hatályos 

rendelkezéseit, valamint a helyi adókat érintő hatályos törvények rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

⃰ hatályát vesztette:  

1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésével. Hatálytalan: 2011. február 15-től. 



 

 

 5. § 

Záró rendelkezések 

(1) Ezen rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.  

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Daruszentmiklós Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének  az iparűzési adóról szóló 11/2003.(VI.1.) ÖKT. 

számú, valamint e rendelet módosításáról szóló a 20/2003. (XII.15.) ÖKT. számú, 
6/2004.(II.1.) ÖKT. számú, a 22/2004(VI.20.) ÖKT. számú, a 28/2004.(XII.23.) ÖKT. számú 

és a  4/2005.(II.25.) ÖKT. számú rendeletei. 

(2)A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerinti helyben szokásos módon a jegyző 

gondoskodik. 

                                                        

          Rauf Norbert sk.                           Pulainé Varga Gabriella sk. 

          polgármester                                              jegyző  

 

     

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

 

Daruszentmiklós, 2009. december 15. 

 

 

    

   Pulainé Varga Gabriella 

    jegyző 

 

A rendeletet egységes szerkezetbe foglaltam: 

 

Daruszentmiklós, 2011. február 15. 

 

     

   Pulainé Varga Gabriella 

    jegyző 


