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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Minden év végén a Tisztelt Képviselő-testület meghatározza a helyi adónemek következő évre 
vonatkozó mértékét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. § c.) pontja 
alapján, a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az 
adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan. Az előbbiek alapján az alábbi mértékekre teszünk 
javaslatot: 
 

a.) helyi iparűzési adó: a Htv. 40. § (1) bekezdés c.) pontja alapján az adó éves felső határa a 
fenti jogszabályban meghatározott adóalap 2 %-a. Városunkban az iparűzési adó mértéke 
jelenleg 1,8 %, s így a költségvetésünkbe tervezett adóbevétel 250 M Ft. 

A jelenlegi iparűzési adó bevételekből jól látható, hogy a bevétel nem éri el a korábbi 
években beszedett mértéket. Békés Város Önkormányzata az állami megszorítások ellenére, 
jelentős önerővel, vállalkozásokat élénkítő beruházásokat is megvalósított. Az 
önkormányzat nehéz gazdasági helyzetére tekintettel javasoljuk az iparűzési adó mértékének 
1,8 %-ról a maximumra, 2 %-ra történő emelését. Az emeléssel előreláthatólag 20-30 milló 
forint többlet várható. 
Összehasonlításképpen a környező városokban az iparűzési adó mértéke az alábbiak szerint 
alakul: 

Békéscsaba – 2 % 
Gyula – 2 % 
Mezőberény – 2 % 
Sarkad – 2 % 
 

b.) magánszemélyek kommunális adója: a Htv. 26. §-a alapján az adó éves felső határa 
12.000,- Ft, amely törvényi felső határt a KSH által közzétett fogyasztói árszínvonal 
változással valorizálható, így az ténylegesen 17.700,- Ft adótárgyanként.  

Városunkban jelenleg az adó mértéke 15.000,- Ft. Az adóemelésre nem teszünk javaslatot, 
mivel a tavalyi év során ezen adónem jelentős mértékben emelkedett. 

 

c.) idegenforgalmi adó: a Htv. 33. § a.) pontja alapján vendégéjszakánként 300 Ft az adó 
maximális mértéke, amely törvényi felső határ a KSH által közzétett fogyasztói árszínvonal 
változással valorizálható, így az ténylegesen 440,- Ft vendégéjszakánként.  
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Városunkban jelenleg az adó mértéke 200 Ft/fő/vendégéjszaka. 

 Adóemelésre nem teszünk javaslatot, mivel a környező településeken sem magasabb az adó 
mértéke, kivéve a fürdővárosokat. 

 
 
A fentiek alapján a helyi iparűzési adó bevezetéséről szóló 4/1995. (III. 7.) KT rendelet 
módosítására teszünk javaslatot. 
 

Kérem a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Békés, 2010. november 16. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyző 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2010. (XI. 26.) 
 

önkormányzati  rendelete 
 

A HELYI IPAR ŰZÉSI ADÓ BEVEZETÉSÉRŐL 
szóló 4/1995. (III. 7.) rendelet  

 
m ó d o s í t á s á r ó l 

 
(TERVEZET) 

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

 
1. § 

 
Békés Város Képviselő-testületének a helyi iparűzési adó bevezetéséről szóló 4/1995. (III. 7.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„3. § (1) Az adó mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott adóalap 2 %-
a.” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
B é k é s, 2010. november 25. 
 
 Izsó Gábor sk.      Tárnok Lászlóné sk. 
 polgármester       jegyző 
  
A rendelet kihirdetésre került:  
 
2010. november 26-án. 
 
 
Tárnok Lászlóné 
jegyző 


