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Kőröstetétlen Község Önkormányzata 
14/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról 
 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 5. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk § (1) bekezdésének 
h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

 
1. § (1) Helyi iparűzési adó köteles az Önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes 
jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). 

(2) Az adó alanya a vállalkozó. 
(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg 

jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 
 

2. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 2005. évtől az 
adóalap 2 %-a. 

(2) Az adó mértéke ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén  
a) ha Kőröstetétlen Község Önkormányzatának illetékességi területén székhellyel, 

telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, természeti erőforrást tár fel 
vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama 
adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot: naptári naponként 1000 Ft. 

b) bármely – az a) pontba nem sorolható – tevékenységet végez, ha annak folytatásából 
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem 
rendelkezik székhellyel, telephellyel: naptári naponként 5000 Ft. 

 
3. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, és 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

(2) E rendelet alkalmazásában a hivatkozott és nem szabályozott fogalmak értelmezésére 
1. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; 
2. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; 
3. a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVI. törvény; 
4. a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, és 
5. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben 

meghatározott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 
4. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 

(3) Ez a rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg közzétételre kerül a Kőröstetétleni Községháza 
(Kőröstetétlen, Kocséri út 4.) hirdetőtábláján. 
 
5. § Hatályát veszti 

1. a helyi iparűzési adóról szóló 6/2004. (VII. 19.) önkormányzati rendelet, és 
2. a helyi iparűzési adóról szóló 6/2004. (VII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 16/2004. (XI. 24.) önkormányzati rendelet. 
 

Dr. Diósgyőri Gitta sk. Pásztor Imre sk. 
 jegyző polgármester 
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Kőröstetétlen Község Önkormányzatának a helyi iparűzési adóról szóló 14/2014. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelete a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hirdetőtábláján, 2014. 
november 26-án történt kifüggesztéssel került kihirdetésre. 
 
Cegléd, 2014. november 26. 

Dr. Diósgyőri Gitta 
jegyző 


