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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

2010. január 1-jétıl a helyi iparőzési adó beszedésével kapcsolatos feladatokat fokozatosan 

az állami adóhatóság veszi át.  

A 2010. évtıl az iparőzési adóigazgatási hatáskörváltozás okán a közteherviselés 

rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 66. §-a – 

2010. január 1-jei hatállyal – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 43. § (2) és (3) bekezdését 

akként módosítja, hogy az önkormányzat adórendelete helyi iparőzési adóra vonatkozóan nem 

tartalmazhat eljárási szabályokat. 

A fentiek alapján a helyi iparőzési adó bevezetésérıl szóló 4/1995 (III. 7.) önkormányzati 

rendeletünk 4. § (2) bekezdését, valamint az 5. §-át hatályon kívül kell helyezni. 

 
Kérem a T. Képviselı-testülettıl a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

Békés, 2010. január 19. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
.../2010. (I. 29.) 

 
ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

 
A HELYI IPAR ŐZÉSI ADÓ BEVEZETÉSÉRİL 

szóló 4/1995. (III. 7.) rendelet  
 

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

(TERVEZET) 
 
 

Békés Város Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében 
kapott, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 
biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:  

 
1. § 

 
A helyi iparőzési adó bevezetésérıl szóló 4/1995. (III. 7.) KT rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) 
bekezdése hatályát veszti. 
 

2. § 
 
A R. 5. §-a hatályát veszti. 
 

3. § 
 
Ez a rendelet 2010. február 1-jén lép hatályba. 
 
 
B é k é s, 2010. január 28. 
 
 
 
 Izsó Gábor sk.     Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka sk. 
 polgármester       jegyzı 
  
A rendelet kihirdetésre került:  
 
2010. január 29-én. 
 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
  jegyzı 


