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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

18/2009.(XII.29.) 

 

r e n d e l e t e  

 

A helyi iparűzési adóról  
(egységes szerkezet) 

 

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított helyi adókról 

szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

alapján a helyi iparűzési adóról az alábbi rendeletet alkotja:  
 

1.§. 

A rendelet hatálya  

 

A rendelet hatálya Demecser város közigazgatási területére terjed ki. 

 
2.§. 

Adókötelezettség, az adó alanya  

 

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 

végzett vállalkozási tevékenység. (továbbiakban: iparűzési tevékenység) 
 

(2) Az adó alanya a vállalkozó.  

 

3.§. 

Az adó mértéke  

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

%. 

 

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 37. §. 

(2) bekezdése szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 1.000,-Ft/nap. 
 

 

4.§.  

Záró rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet 2010. január 01. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben 
szokások módon gondoskodik. ezzel egyidejűleg a 35/2008.(XII.23)  rendelet hatályát 

veszti.  

 

(2) Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször 

módosított 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. 
évi XCII. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 2004. évi CXL. törvény, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

határköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

Kiss Gyula sk.       Mártonné Dr. Csimbók Ildikó sk. 
Polgármester          jegyző  

 

Kihirdetési záradék 

 

Jelen rendeletet 2009. december 29.-én kihirdettem.  
 

                   Mártonné Dr. Csimbók Ildikó sk. 

                    Jegyző  

 


