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Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C  §  (4)bekezdése alapján az önkormányzat 
rendeletében jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt 
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.  
 
Háziorvos, védőnő vállalkozó: az a vállalkozó, aki/amely – gazdálkodó szervezetként vagy 
egyéni vállalkozóként – külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi 
alapellátási vagy védőnői tevékenységek végez és nettó árbevételének legalább 80 %-a e 
tevékenység végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött 
finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik. 
 
Településünkön jelenleg  1 háziorvosi, 2 fogorvosi és egy házi gyermekorvosi tevékenységet 
végző vállalkozó van. Az önkormányzati rendelet által megállapítható mentesség csekély 
összegű,  az iparűzési adóból származó bevételünket jelentősen nem csökkenti. 
 
Ezért javasoljuk az Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII.12.) sz. a helyi adókról 
szóló rendelet 25/A. §-át  javasoljuk kiegészíteni a fentiek miatt  alábbi bekezdéssel:  
 
(2) Az Önkormányzat adómentességet  nyújt azon  háziorvos, védőnő vállalkozó számára, 
amelynek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem 
haladja meg. 
 
(3) A 25/A § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kedvezmény, mentesség formájában 
nyújtott támogatás csekély összegű (de minimis)  támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének  a csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályival 
összhangban nyújtható. 



(4) A kedvezményezett az adókedvezmény, adómentesség következtében megszerzett előnyt – 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek 
szerinti célokra, továbbá az - 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikke(2) bekezdésének 
megfelelően – közúti kereskedelmi áruforgalmazás ellenszolgáltatás fejében történő végzése 
céljából teherszállító jármú vásárlására. 

(5) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése 
figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas 
módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaitélésének évében  és az azt megelőző két 
pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.  A nyilatkozat 
jelen rendelet 1. sz. mellékletét képezi. 

(6) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, 
egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két 
pénzügyi év során a 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaitélt csekély összegű 
támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem halaldhatja meg a 200.000 
eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások 
esetében a 100.000 euronak megfelelelő forintoösszeget, figyelembe véve a 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet 3. cikkének (8) (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós 
versenyjogi értelmbe vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.  

(7) A 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló 360/2012/EU bizottsági rendeletnek megfelelően nyújtott csekély 
összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig 
halmozható.  Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más 
csekély összegű támogatásokról szóló rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű 
támogatással a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
felső határig halmozható. 

(8) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek 
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott 
állami támogatással, ha a támogatások halmozása túlllépi bármely csoportmentességi 
rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott 
körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. 

(9) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás 
bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek 
minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. számú mellékletét képezi. 

(10) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaitélést követő 10 évig 
meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles 
azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai 
Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.  

 
Kérjük a rendelet módosításának elfogadását. 
 
 
 



Újhartyán Város Önkormányzatának 
   19/2015.(XI.27 .) sz. Önkormányzati rendelete 

a 30/2012. (XII.12.) sz.  rendelete 
a helyi adókról szóló rendelet módosításáról 

 
 
Újhartyán  Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) 
bekezdése, illetve a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. 1 § (1) bekezdése és 6. §-
ában kapott felhatalmazása alapján  az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. §. 

 

A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A.§.-a  (2) bekezdéssel  egészül ki: 

 

Az önkormányzat által nyújtandó adómentesség, adókedvezmény  
 

25/A §.  
 
(2) Az Önkormányzat mentességet  nyújt azon  háziorvos, védőnő vállalkozó számára, 
amelynek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem 
haladja meg. 
(3) A 25/A § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kedvezmény, mentesség formájában 
nyújtott támogatás csekély összegű (de minimis)  támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének  a csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályival 
összhangban nyújtható. 

(4) A kedvezményezett az adókedvezmény, adómentesség következtében megszerzett előnyt – 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek 
szerinti célokra, továbbá az - 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikke(2) bekezdésének 
megfelelően – közúti kereskedelmi áruforgalmazás ellenszolgáltatás fejében történő végzése 
céljából teherszállító jármú vásárlására. 

(5) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése 
figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas 
módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaitélésének évében  és az azt megelőző két 
pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.  A nyilatkozat 
jelen rendelet 1. sz. mellékletét képezi. 

(6) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, 
egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két 
pénzügyi év során a 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaitélt csekély összegű 
támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem halaldhatja meg a 200.000 
eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások 
esetében a 100.000 euronak megfelelelő forintoösszeget, figyelembe véve a 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet 3. cikkének (8) (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós 



versenyjogi értelmbe vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.  

(7) A 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló 360/2012/EU bizottsági rendeletnek megfelelően nyújtott csekély 
összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig 
halmozható.  Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más 
csekély összegű támogatásokról szóló rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű 
támogatással a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
felső határig halmozható. 

(8) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek 
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott 
állami támogatással, ha a támogatások halmozása túlllépi bármely csoportmentességi 
rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott 
körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. 

(9) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás 
bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek 
minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. számú mellékletét képezi. 

(10) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaitélést követő 10 évig 
meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles 
azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai 
Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.  

 

2.§. 

A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet az alábbi mellékletekkel  egészül ki: 

1. sz . melléklet 

NYILATKOZAT 
 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás 

esetén 
 
 

1. Kedvezményezett adatai 

Név:  

Adószám:  

Elérhetőség:  

Aláírásra jogosult képviselő:  

E-mail cím:  

(jelölje X-szel ) 
� Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során   

� Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során   



Egyesülés, szétválás ideje:  

 
_________   ___________   _________ 
   (év)             (hónap)           (nap) 

 

 
Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a 
kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon 
vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban 
részesültek.  
 
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, 
amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély 
összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem 
kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van). 
 
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak 
betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák.1 

                                                 
1 Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az 

egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen 

odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad. 

 

Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az 

eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott 

tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a 

szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett 

vállalkozások között. 



 

 
 

                                                 
2 Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni. 
3 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 
4 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján. 

2. Csekély összegű támogatások2 

Sor-
szám 

Támogatás 
jogalapja 
(bizottsági 
rendelet 
száma) 

Támogatást 
nyújtó 

szervezet 

Támogatás 
kedvezménye-
zettje és célja 

 

A támogatást 
ellenszolgáltatás 
fejében végzett 
közúti kereske-
delmi árufuva-
rozáshoz vette 

igénybe? 

Kérelem 
benyúj-
tásának 
dátuma3 

Odaítélés 
dátuma 

Támogatás 
összege 

Támogatás bruttó 
támogatástartalma

4 

Forint Euró Forint Euró 

           

           

           



 
 
 
3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról 
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében 
a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak. 
Vállalkozás neve Adószáma 
  

  

  

  

  

  

 

 
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható 
azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan 
kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg 
meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában 
meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően 
a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.5 
 
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett 
csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget 
tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási 
kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az 
elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban 
van). 
 

                                                 
5 Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint 

és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem. 



 

                                                 
6 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 
7 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján. 
8 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani:Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban 

meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy 

pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.  

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában 
nyújtott állami támogatásokra 

Sor-
szám 

Támogatás 
jogalapja 

(uniós állami 
támogatási 

szabály) 

Támogatást 
nyújtó 

szervezet 

Támogatási 
kategória 

(pl. regionális 
beruházási 
támogatás) 

Kérelem 
benyújtásának 

dátuma6 

Odaítélés 
dátuma 

Azonos elszámolható 
költségek teljes összege 

jelentértéken 

Azonos 
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Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent 
megadott adatok helyesek. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő 
átadja. 
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése9 közötti 
időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe 
veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről 
haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles 
a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a 
jelen nyilatkozatot. 
 
Kelt:   
 
 
                        ……………………………..  
                      Kedvezményezett 

        (aláírás, pecsét) 
 

                                                 
9 A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer 
értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély 
összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez 
az időpont általában a szerződés kelte. 



2. számú melléklet 
 
 

Igazolás csekély összegű támogatásról 

 

Alulírott … a … mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, 
hogy a … mint kedvezményezett …. bizottsági rendelet (HL …, dátum, oldal) 
(a továbbiakban: … bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű 
támogatásban részesül: 

Projekt megnevezése: 

Támogatást nyújtó döntésének száma: 

Támogatás odaítélésének időpontja: 

A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken: 

 

A jelen támogatással érintett célra a(z) … bizottsági rendelet alapján …. eurónak 
megfelelő forintösszeg nyújtható. 

Jelen igazolást a(z) … bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki. 

 

Kelt, … 

 
…………………………………………………………..   
Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)  
 

3.§. 

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell 
alkalmazni. 

Helyben szokásos kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Újhartyán, 2015.  november 27. 

 

   Schulcz József             Göndörné  Frajka Gabriella  

   polgármester            jegyző 

 

Ezen rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 



Újhartyán, 2015. november 27 

Göndörné Frajka Gabriella 

                jegyző 

 

 

 

Újhartyán Város Önkormányzatának 
30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete 

a helyi adókról    
EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

 
Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, illetve a helyi adókról szóló 
módosított 1990. évi C. tv. 1 § (1) bekezdése és 6. §- ában kapott felhatalmazása alapján  az 
alábbi rendeletet alkotja: 

 
I. Általános rendelkezések 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § 

E rendelet hatálya Újhartyán város közigazgatási területére terjed ki. 
 

Az adó megállapítás joga és az adókötelezettség 
 

2. § 
E rendelet alkalmazásában adóalany: 
         a) a magánszemély, 
         b) a jogi személy, a jogi személyiség nélkül gazdasági társaság, egyéb szervezet 
         c) a magánszemélyek  jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése. 
 

3. § 
Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén a következőkre terjed ki: 
        a) az ingatlantulajdonra, az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra, 
        b) a gazdasági, iparűzési tevékenysége (továbbiakban: iparűzési tevékenység). 
 

Az adómentesség 
 

4. § 
(1) Adómentesség meghatározásáról  a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény ( a 
továbbiakban: Htv) 3. § (2)-(5) bekezdései rendelkeznek. 
 

5. § 
 Az Önkormányzat Jegyzője - egyedi elbírálás alapján (képviselő testület előzetes 
tájékoztatása mellett)- amennyiben a kivetett adó megfizetése az adózó számára aránytalanul 
nagy terhet jelentene - kérelmére 



a) az adót mérsékelheti, 
b) részletfizetést engedélyezhet, vagy az adó  megfizetésére max. l évre halasztást 
engedélyezhet, 
c) az adó megfizetése alól a tárgyévre mentesítést adhat. 
 

Az adózás rendje 
 

6. § 
(1) A Polgármesteri Hivatal minden év március 16-ig közli a magánszemély adóalanyokkal a 
tárgyévi adófizetési kötelezettségüket.  
 
(2) Az az adóalany, aki ledolgozást vállal, minden év március 16-ig bejelentheti szándékát a 
Polgármesteri Hivatalban. 
 
(3) A kivetett adó összegét az adóalany folyó év október 15-ig dolgozhatja le az 5. §-ban 
meghatározottak szerint és szerezhet ezáltal mentességet az adó megfizetése alól. 
 
(4) Az adómentesség mértékét - a közösségi munkákon való részvétel összegzését - a 
Polgármesteri Hivatal minden év október 30-ig köteles megállapítani és november 15-ig 
közölni az esetleges adóhátralékot az adóalannyal. 
 
(5) Az adóalany az adófizetési kötelezettségének minden év március 16-ig és szeptember 15-
ig köteles eleget tenni. Aki ledolgozást vállal, ám azt a (3) bekezdésben megjelölt határnapig 
nem teljesíti, adópótlékot szintén az adófizetési határnaptól számítva köteles fizetni. 
 

II. Kommunális jellegű adók 
 

7. § 
Az Önkormányzat a kommunális adót a pénzeszközeiből, vagy részben azokból megvalósuló 
infrastruktúra fejlesztésére, valamint környezetvédelmi feladatok ellátására vezeti be.  
 

1. Magánszemélyek kommunális adója 
 

Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 
 

8. § 
A kommunális adó alanya a Htv. 12. §-ában, , a 18. §-ában, valamint a 24. §-ában 
meghatározott magánszemély. 

9. § 
Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 14. §-ában, a 20. §-ában illetőleg a 
25. §. (1) bekezdésében foglaltak az irányadók. 
 

10. § 
(1) A   lakásbérleti jog esetén  az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 25. § 
(2)-(3) bekezdésében foglaltak az irányadók. 
 

Az adó mértéke 
 

11. § 



Az adó  a 8. és 9. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 4000.- 
Ft. 

 
Az adómentesség 

 
12. § 

 A 4. , 5. . §-ban meghatározottak szerint. 
 

13. § 
 

(1) Személyi adómentességet élvez a lakás céljára szolgáló építményben állandó 
lakcímbejelentéssel tartózkodó tulajdonos, haszonélvező, vagy bérlő abban az esetben, ha a 
lakásban állandó lakcímbejelentéssel tartózkodó közeli hozzátartozók között az egy főre jutó 
havi jövedelem nem éri el a  mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét. 
 
(2) E rendelet alkalmazásában közeli hozzátartozónak kell tekinteni a házastársat, az élettársat 
és a PTK 685. §. b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozókat. 
 
(3) Az egy főre jutó jövedelem kiszámításánál figyelembe kell venni: 
 a) a munkabért, 
 b) a másod- és mellékfoglalkozásból származó jövedelmet, 
 c) nyugdíj, járadék rendszeres folyósítását, 
 d) mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelmet ( kertművelés, fólia, kertészet, stb.),  
     állattartásból származó jövedelmet, 
 e) vállalkozási tevékenységből származó jövedelmet, 
 f) föld bérbeadásból származó jövedelem, 
 g) egyéb jövedelmet. 
 
(4) Nem szabad figyelembe venni a következő jövedelmeket: 
a) szociális segély, 
b) gyámügyi nevelési segély, 
c) temetési segély, 
d) anyasági segély, 
e) családi pótlék, 
f) gyermekgondozási segély, 
g)közép- és felsőfok iskolai hallgatók, illetve szakmunkástanulók ösztöndíja, továbbá 
szociális támogatása  
h) az intézeti vagy állami nevelésbe vett kiskorú családban történő gondozásáért, neveléséért 
kapott díjazás, 
i) ápolásra kihelyezett beteg gondozásáért kapott díjazás, 
j)lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott szociálpolitikai kedvezmény, hiteltörlesztési 
támogatás, továbbá munkáltatói, illetve helyi támogatás. 
k) megváltozott munkaképesség dolgozók rendszeres szociális járadéka, 
l) életkezdési támogatás, 
m) letelepedési támogatás, 
n) állami szociálpolitika keretében nyújtott juttatás. 
 
(5) Az adómentességre való jogosultságot a Polgármesteri Hivatalban igényelhetik, továbbá  
bejelentési kötelezettsége van az időközbeni változásokkal kapcsolatosan. 



 
14. § 

Mentességet élvez: 
a)  az a tulajdonos, aki az adóévet megelőző évben a 70. életévét betöltötte és az ingatlan 
kizárólagos tulajdonosa, használója, 
b)az ingatlan több tulajdonosa esetén  a 70. életévét betöltött tulajdonos, tulajdoni hányada 
arányában.  
c) aki érvényes építési engedéllyel rendelkezik, az építési engedély kiadását követő év január 
1-től a használatbavételi engedély kiadási évének december 31-ig, de maximum 3 évig. 
 

15. § 
Tárgyi adómentességet élveznek 
a) a lelkészlakások,  
b) az illetékes hatóság által elrendelt építési tilalom alá eső telkek. 
 

2. Vállalkozók kommunális adója 
 

Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 
 

16. § 
Hatályát vesztett  (2011. január 1-től) 

Az adó alapja 
 

17. § 
Hatályát vesztett  (2011. január 1-től) 
 

Az adó mértéke 
 

18. § 
Hatályát vesztett ( 2011. január 1-től) 
 

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 
 

19.§ 
Hatályát vesztett (2011. január 1-től) 

 
3. Iparűzési adó 

 
Az adókötelezettség, az adó alanya 

 
20. § 

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 
végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység). 
 
(2)Az adó alanya a Htv. 35. §. (2) bekezdésében meghatározott vállalkozó. 
 

21. § 
Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg 
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 



 
22. § 

A vállalkozó állandó és ideiglenes  jellegű iparűzési tevékenységének meghatározásáról a Htv. 
37. §  rendelkezik. 
 

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 
 

23. § 
 Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a HTV 38. §-ában foglaltak az irányadók  

 
Az adó alapja és mértéke 

 
24. § 

(1) Iparűzési tevékenység esetén az adó alapjának meghatározása a HTV 39. §-ában a 39/A §-
ában és a 39/B §-ában foglaltak az irányadók 

 

(2) Az iparűzési adó mértéke rendszeresen folytatott iparűzési tevékenység esetében    1,6 %. 
 

25. § 
(1) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység 
végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak 
számit 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány mértéke naptári 
naponként 5000.- Ft 
 

25/A 
 

Az Önkormányzat által nyújtható adómentesség, adókedvezmény 
 

(1) Az Önkormányzat 50%-os adókedvezményt nyújt annak a vállalkozónak, akinek/amelynek 
a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.  
 
(2) Az Önkormányzat  adómentességet  nyújt azon  háziorvos, védőnő vállalkozó számára, 
amelynek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem 
haladja meg. 
 
(3) A 25/A § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kedvezmény, mentesség formájában 
nyújtott támogatás csekély összegű (de minimis)  támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének  a csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályival 
összhangban nyújtható. 

(4) A kedvezményezett az adókedvezmény, adómentesség következtében megszerzett előnyt – 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek 
szerinti célokra, továbbá az - 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikke(2) bekezdésének 
megfelelően – közúti kereskedelmi áruforgalmazás ellenszolgáltatás fejében történő végzése 
céljából teherszállító jármú vásárlására. 



(5) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése 
figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas 
módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaitélésének évében  és az azt megelőző két 
pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.  A nyilatkozat 
jelen rendelet 1. sz. mellékletét képezi. 

(6) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, 
egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két 
pénzügyi év során a 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaitélt csekély összegű 
támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 
eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások 
esetében a 100.000 eurónak megfelelő forint összeget, figyelembe véve a 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet 3. cikkének (8)-(9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós 
versenyjogi értelmébe vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.  

(7) A 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló 360/2012/EU bizottsági rendeletnek megfelelően nyújtott csekély 
összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig 
halmozható.  Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más 
csekély összegű támogatásokról szóló rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű 
támogatással a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
felső határig halmozható. 

(8) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek 
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott 
állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi 
rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott 
körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. 

(9) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás 
bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek 
minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. számú mellékletét képezi. 

(10) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaitélést követő 10 évig 
meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles 
azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai 
Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.  

 
Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 

 
26. § 

Az  adóelőleg megállapítására a Htv. 41. §-ában  valamint az Art. 32. § (1)-(2) bekezdéseibe, 
a 33. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.  

 
27. § 

Hatályát vesztett 
 

28. § 



 Az adóelőleg és az adó megfizetésre az  Htv 41. §-a, 42. § (1)-(3) bekezdései, valamint az 
Art. 2. sz. mellékletének II. részében foglaltak az irányadók. 

 
III. Értelmez ő rendelkezések 

 
29. § 

Az értelmező rendelkezéseket a Htv. 52. §-a és az Art 178. §-a tartalmazza. 
 

 
IV. Záró rendelkezések 

 
30. § 

(1) Ez a rendelet  a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 15/2008. 
(XII.12.) sz.  rendelet és annak módosításai.  Ezen rendelet hatályát a jegyző figyelemmel 
kíséri és szükség esetén kezdeményezi a módosítást. 
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az Art. vonatkozó 
rendelkezései az irányadók. 
(3) Jelen rendeletet bárki megtekintheti a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában 
ügyfélfogadási időben. 
(4) A rendelet 25/A (2)- (10) bekezdését  2016. január 1-től kell alkalmazni. 
 
 
Újhartyán, 2015. november 27. 
 
 
 
 
 Schulcz József      Göndörné Frajka Gabriella  
   polgármester                  jegyző 
       
 
Jegyzői Záradék: Ezen rendelet  a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül. 
 
Újhartyán, 2015. november 27. 
 
 
                         Göndörné Frajka Gabriella  
                                                                                                                jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. sz . melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás 

esetén 
 
 

1. Kedvezményezett adatai 

Név:  

Adószám:  

Elérhetőség:  

Aláírásra jogosult képviselő:  

E-mail cím:  

(jelölje X-szel ) 
� Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során   

� Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során   

Egyesülés, szétválás ideje:  

 
_________   ___________   _________ 
   (év)             (hónap)           (nap) 

 

 
Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a 
kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon 
vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban 
részesültek.  
 
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, 
amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély 
összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem 
kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van). 
 
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak 
betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák.10 

                                                 
10 Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az 

egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen 

odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad. 

 

Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az 

eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott 

tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a 

szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett 

vállalkozások között. 



 

 
 

                                                 
11 Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni. 
12 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 
13 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján. 

2. Csekély összegű támogatások11 

Sor-
szám 

Támogatás 
jogalapja 
(bizottsági 
rendelet 
száma) 

Támogatást 
nyújtó 

szervezet 

Támogatás 
kedvezménye-
zettje és célja 

 

A támogatást 
ellenszolgáltatás 
fejében végzett 
közúti kereske-
delmi árufuva-
rozáshoz vette 

igénybe? 

Kérelem 
benyúj-
tásának 

dátuma12 

Odaítélés 
dátuma 

Támogatás 
összege 

Támogatás bruttó 
támogatástartalma

13 
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3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról 
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében 
a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak. 
Vállalkozás neve Adószáma 
  

  

  

  

  

  

 

 
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható 
azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan 
kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná 
a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott 
maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett 
vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.14 
 
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett 
csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget 
tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási 
kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az 
elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban 
van). 
 

                                                 
14 Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint 

és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem. 



 

                                                 
15 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 
16 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján. 
17 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani:Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban 

meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy 

pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.  

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában 
nyújtott állami támogatásokra 

Sor-
szám 

Támogatás 
jogalapja 

(uniós állami 
támogatási 

szabály) 

Támogatást 
nyújtó 

szervezet 

Támogatási 
kategória 

(pl. regionális 
beruházási 
támogatás) 

Kérelem 
benyújtásának 

dátuma15 

Odaítélés 
dátuma 

Azonos elszámolható 
költségek teljes összege 

jelentértéken 

Azonos 
kockázatfinanszíro-
zási célú intézkedés 

vonatkozásában 
nyújtott állami 

támogatás bruttó 
támogatástartalma / 
azonos elszámolható 

költségek 
vonatkozásában 
nyújtott állami 

támogatás bruttó 
támogatástartalma16 

Maximális 
támogatási 

intezitás (%) 
vagy 

maximális 
támogatási 

összeg 
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Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott 
adatok helyesek. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja. 
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése18 közötti 
időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő 
más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul – 
még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles a támogatást nyújtót, 
és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot. 
 
Kelt:   
 
 
                        ……………………………..  
                      Kedvezményezett 

        (aláírás, pecsét) 
 
                                                 
18 A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer 
értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély 
összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez az 
időpont általában a szerződés kelte. 



2. számú melléklet 
 
 

Igazolás csekély összegű támogatásról 

 

Alulírott … a … mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a … mint 
kedvezményezett …. bizottsági rendelet (HL …, dátum, oldal) (a továbbiakban: … bizottsági 
rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül: 

Projekt megnevezése: 

Támogatást nyújtó döntésének száma: 

Támogatás odaítélésének időpontja: 

A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken: 

 

A jelen támogatással érintett célra a(z) … bizottsági rendelet alapján …. eurónak megfelelő 
forintösszeg nyújtható. 

Jelen igazolást a(z) … bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki. 

 

Kelt, … 

 
…………………………………………………………..   
Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)  

 
 
 


