
Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
16/2002. (XII.11.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról 

Egységes szerkezetben 
a módosításáról rendelkező 10/2003.(IX.10.), 9/2004. (IV.28.), 15/2005. (IX.14.), 8/2006. (IV.26.), 18/2006. 

(XII.13.), 23/2007. (XII.19.), 3/2011. (II.11.), 15/2011. (IX.14.), 25/2011. (XII.16.)  és 11/2018. (XI.28.) 
önkormányzati rendelettel. 

A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló többször módosított 1990. 
évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1.§-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a helyi iparűzési adóról a következő rendeletet alkotja: 

Adókötelezettség 

1.§ 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett 
vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). 

Adóalany 

2.§1 

Állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység 

3.§2  

Adókötelezettség keletkezése és megszűnése 

4.§3  

5.§4  

Az adó alapja 

6.§5 

Az adó mértéke 

7.§  

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%. 

                                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatálytalan 2011. február 25. napjától 
2 Hatályon kívül helyezte a 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatálytalan 2011. február 25. napjától 
3 Hatályon kívül helyezte a 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatálytalan 2011. február 25. napjától 
4 A megelőző alcímmel együtt hatályon kívül helyezte a 23/2007. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a. 
Hatálytalan: 2008. január 1. napjától 
5 Hatályon kívül helyezte a 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatálytalan 2011. február 25. napjától 



(2) 6 a Hat. 37.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak alapján ideiglenes jelleggel 
végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 5.000,- Ft (azaz 
Ötezer Forint). 

(3) 7 
(4) 8 

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 

8.§9 

Az adózó a bevallást benyújthatja elektronikus úton 
a) az állami adóhatóság által rendszeresített űrlapokon vagy 
b) az E-ügyintézési rendszer segítségével Lánycsók Községi Önkormányzat által 

rendszeresített elektronikus űrlapokon, mely elérhető az Önkormányzati Hivatali 
Portálon. 

Záró rendelkezések 

9.§10 

E rendeletben nem szabályozott adózási kérdésekben a helyi adókról szóló többször 
módosított 1990. évi C. törvény az adózás rendjéről szóló  2003. évi XCII. törvény és a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. 
rendelkezései az irányadóak 

10.§ 

Ez a rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba, és egyidejűleg a helyi iparűzési adóról és az 
adózás rendjéről szóló 8/1996. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

Lánycsók, 2002. december 10. 

 Hadra József s.k., Iloskityné dr. Pantyata Ágnes s.k., 
 polgármester körjegyző 

Záradék: 

A jelen rendelet Lánycsók községben 2002. december 11. napján kihirdetésre került. 

Lánycsók, 2002. deceber 11.  
 Iloskityné dr. Pantyata Ágnes s.k., 

 körjegyző 

                                                           
6 Módosította a 25/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2012. január 1. napjától 
7 Hatályon kívül helyezte a 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2011. február 25. 
napjától 
8 Hatályon kívül helyezte a 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2011. február 25. 
napjától 
9 Módosította a 11/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2019. január 1. napjától 
10 Módosította 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2011. február 25. napjától 



Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
16/2002. (XII.11.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról 

Egységes szerkezetben 
a módosításáról rendelkező 10/2003.(IX.10.), 9/2004. (IV.28.), 15/2005. (IX.14.), 8/2006. (IV.26.), 18/2006. 

(XII.13.), 23/2007. (XII.19.), 3/2011. (II.11.), 15/2011. (IX.14.), 25/2011. (XII.16.)  és 11/2018. (XI.28.) 
önkormányzati rendelettel. 

A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló többször módosított 1990. 
évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1.§-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a helyi iparűzési adóról a következő rendeletet alkotja: 

Adókötelezettség 

1.§ 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett 
vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). 

Adóalany 

2.§1 

Állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység 

3.§2  

Adókötelezettség keletkezése és megszűnése 

4.§3  

5.§4  

Az adó alapja 

6.§5 

Az adó mértéke 

7.§  

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%. 

                                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatálytalan 2011. február 25. napjától 
2 Hatályon kívül helyezte a 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatálytalan 2011. február 25. napjától 
3 Hatályon kívül helyezte a 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatálytalan 2011. február 25. napjától 
4 A megelőző alcímmel együtt hatályon kívül helyezte a 23/2007. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a. 
Hatálytalan: 2008. január 1. napjától 
5 Hatályon kívül helyezte a 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatálytalan 2011. február 25. napjától 



(2) 6 a Hat. 37.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak alapján ideiglenes jelleggel 
végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 5.000,- Ft (azaz 
Ötezer Forint). 

(3) 7 
(4) 8 

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 

8.§9 

Az adózó a bevallást benyújthatja elektronikus úton 
a) az állami adóhatóság által rendszeresített űrlapokon vagy 
b) az E-ügyintézési rendszer segítségével Lánycsók Községi Önkormányzat által 

rendszeresített elektronikus űrlapokon, mely elérhető az Önkormányzati Hivatali 
Portálon. 

Záró rendelkezések 

9.§10 

E rendeletben nem szabályozott adózási kérdésekben a helyi adókról szóló többször 
módosított 1990. évi C. törvény az adózás rendjéről szóló  2003. évi XCII. törvény és a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. 
rendelkezései az irányadóak 

10.§ 

Ez a rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba, és egyidejűleg a helyi iparűzési adóról és az 
adózás rendjéről szóló 8/1996. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

Lánycsók, 2002. december 10. 

 Hadra József s.k., Iloskityné dr. Pantyata Ágnes s.k., 
 polgármester körjegyző 

Záradék: 

A jelen rendelet Lánycsók községben 2002. december 11. napján kihirdetésre került. 

Lánycsók, 2002. deceber 11.  
 Iloskityné dr. Pantyata Ágnes s.k., 

 körjegyző 

                                                           
6 Módosította a 25/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2012. január 1. napjától 
7 Hatályon kívül helyezte a 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2011. február 25. 
napjától 
8 Hatályon kívül helyezte a 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2011. február 25. 
napjától 
9 Módosította a 11/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2019. január 1. napjától 
10 Módosította 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2011. február 25. napjától 


