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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az 

európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvény módosította többek között a helyi 

adókról szóló 1990. évi C. törvényt is. Legfontosabb változás az ideiglenes jellegű iparűzési 
tevékenység körének szűkülése, és a helyi iparűzési adó alapjának megosztására 
vonatkozó szabályok módosulása.  
 
Az adómértékek nem változnak, azonban a szűkülő kör miatt várhatóan bevételkieséssel 
kell számolni, de a csatornaberuházás, mint építőipari tevékenység ezt a prognózist 
módosíthatja. 
 
A rendelet-tervezetek a törvénymódosításból eredő változásokat vezeti át, figyelembe véve 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, továbbá a jogszabályszerkesztésről szóló 
61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásait. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés mellékletét képező 
rendelet-tervezetek elfogadására, melyhez az SZMSZ 13. § (3) bekezdés a) pontja alapján 
minősített többség szükséges. 

  
 
 
Enying, 2011. január 19. 
 
 
         Mihályfi Gábor 
                       aljegyző 



Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2011. (…. ...) önkormányzati rendelete 

 a helyi iparűzési adóról 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. § (1) bekezdésében és 5. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyar 
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi 
területén bevezeti a helyi iparűzési adót. 

 

2. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az 
adóalap 2 %-a. 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 
naponként 5000 forint. 
 
3. § (1)A rendelet 2011. február 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 55/2009. (XII. 15.) önkormányzati 
rendelet. 
 
 
 
 
 Dr. Pintér György       Szörfi István 
    polgármester            jegyző 
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