
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő- Testületének 23/2009. (XII.23.) 
önkormányzati Rendelete 

(Egységes szerkezetben) 
 

Hatályos: 2017-01-01 -tól 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 21/2013.(XI.27.), 19/2015.(XI.25.), 
20/2015.(XII.18.), 14/2016.(XII.16.) és a 6/2018.(III.28.) önkormányzati rendelettel módosított 

23/2009.(XII.23.) önkormányzati rendelete  
a helyi iparűzési adóról 

 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és 
h) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörben, valamint a helyi adókról szóló többször 
módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja.[1] 

 
Adókötelezettség 

 
1.§ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel 
végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). 

 
2.§ Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg 
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 

 
Az adó mértéke 

 
3.§ (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 
2.0 %-a. 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység - a Htv. 37. § (2) bekezdése szerinti – 
végzés után az adó mértéke naptári naponként 500 Ft, azaz: ötszáz forint. 

 
Adómentesség 

 
4. §[2] (1) A Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerinti feltételek alapján mentes a helyi iparűzési adó 
megfizetése alól a Htv. 52. § 23. pontjában rögzített háziorvos, védőnő vállalkozó, 
amennyiben annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot 
nem haladja meg. 
(2)[3]  
(3)[4]  
(4)[5]  
(5)[6]  
(6)[7]  
(7)[8]  
(8)[9]  
(9)[10]  

 
Értelmező rendelkezések[11] 

 
5. §[12] 



 
 

Záró rendelkezés[13] 
 

6. § (1)[14]1 Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 
törvény rendelkezései az irányadóak. 
(2)[15] Ez a rendelet 2010. január 1. napjával lép hatályba. Egyidejűleg a helyi iparűzési adóról 
szóló 31/2004. (VII. 16) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
(3)[16] Egyúttal a (2) bekezdésben foglalt alaprendeletet módosító 49/2004. (XII.16), 38/2005. 
(XII.16.), 3/2007. (I.24.), 27/2007. (XII.14.) 25/2008. (XII.23.) önkormányzati rendeletek is 
hatályon kívül kerülnek. 

 

 
Kelt: Kunhegyes, 2009. december 22. napján 
 
                  Szabó András                                                                Dr. Pénzes Tímea 
                  polgármester                                                                          jegyző 
 
 
ZÁRADÉK: 
 

Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2007. (III.28.) rendelete 24. 
§ (1)-(2) bekezdése alapján: 2009. december 23. napján 
 
      
  Dr. Pénzes Tímea  
        jegyző 
 

2017-01-01 

 
[1] A rendelet szövegét a 19/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet bevezető rendelkezése módosította. Hatályos: 2016. 

január 1-től 
[2] A rendelet szövegét a 19/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. január 1-től 
[3] Hatályon kívül helyezte a 14/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2017. január 1-től 
[4] Hatályon kívül helyezte a 14/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2017. január 1-től 
[5] Hatályon kívül helyezte a 14/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2017. január 1-től 
[6] Hatályon kívül helyezte a 16/2016.(XII.16) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2017. január 1-től 
[7] Hatályon kívül helyezte a 14/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2017. január 1-től 
[8] Hatályon kívül helyezte a 14/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2017. január 1-től 
[9] Hatályon kívül helyezte a 14/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2017. január 1-től 
[10] Hatályon kívül helyezte a 14/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2014. január 1-től 
[11] A rendelet szövegét a 20/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016. január 1-től 
[12] Hatályon kívül helyezte a 14/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2017. január 1-től 
[13] A rendelet szövegét a 20/2015.(XII.18.) ön kormányzati rendelet 4. §-a egészítette ki. Hatályos: 2016. január 1-től 
[14] A rendelet szövegét a 6. § (1) bekezdéssel a 20/2015.(XII.18.) ön kormányzati rendelet 4. §-a egészítette ki. Hatályos: 

2016. január 1-től 
[15] A rendelet szövegét a 6. § (2) bekezdéssel a 20/2015.(XII.18.) ön kormányzati rendelet 4. §-a egészítette ki. Hatályos: 

2016. január 1-től 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte a” 2003. évi XCII.” szövegrészt a 6/2018.(III.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 

2018. április 1-től. 



[16] A rendelet szövegét a 6. § (3) bekezdéssel a 20/2015.(XII.18.) ön kormányzati rendelet 4. §-a egészítette ki. Hatályos: 

2016. január 1-től 


