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Tárgy:A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2016. január 1. napjától lehetővé teszi, hogy az 

önkormányzat rendeletében a háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet, 

kedvezményt állapítson meg. Ennek feltétele, hogy a háziorvos, védőnő vállalkozó 

vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a húszmillió forintot nem haladhatja meg. 

Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára 

azonosnak kell lennie.  

A törvény 52. § 23. pontja tartalmazza a háziorvos, védőnő vállalkozó fogalmát. Ennek 

értelmében háziorvos, védőnő vállalkozó az a vállalkozó, aki/amely – gazdálkodó 

szervezetként vagy egyéni vállalkozóként – külön jogszabály alapján háziorvosi, házi 

gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó 

árbevételének legalább nyolcvan százaléka e tevékenység (tevékenységek) végzésére 

vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján 

az Egészségbiztosítási Alapból származik. 

A törvény értelmében az önkormányzatoknak a vállalkozó és a háziorvos, védőnő vállalkozó 

számára nyújtott mentességet, kedvezményt külön-külön kell szabályoznia. Az 

önkormányzati rendelet által megállapított mentesség, kedvezmény csekély összegű (de 

minimis) támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 

108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet szabályaival összhangban nyújtható. A Bizottság 2013. december 18-i 

1407/2013/EU rendelete értelmében csekély összegű (de minimis) állami támogatásnak 

minősül minden olyan állami (központi költségvetési, elkülönített állami pénzalapok, 

társadalombiztosítási alapok, a helyi és kisebbségi önkormányzatok illetve az EU közösségi 

forrásai) forrásból nyújtott támogatás, amelyről a jogszabály kimondja, hogy de minimis 

támogatásnak kell tekinteni. 

Megállapítható, hogy döntően olyan orvosokra vonatkozik a szabályozás, ahol a bevétel 

túlnyomó része az OEP szerződésekből keletkezik, és e bevételi lehetőségek mellett kell 

foglalkoztatnia egy-két fő asszisztenst, gondoskodni a szükséges orvosi és számítógépes 

eszközrendszerről, adott esetben fizetnie a praxishitelét vagy a bérleti díjakat. Ráadásul az itt 

felsorolt kiadásoknak csupán egy kisebb hányada csökkenti a helyi iparűzési adóalapot. 
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Az e körbe tartozó önkormányzati alapfeladatot ellátó vállalkozások számára lényeges előnyt 

jelentene, ha az iparűzési adó alól mentesek lennének. Településünkön a mentesség 

biztosítása a háziorvosi tevékenység tekintetében releváns, a védőnői feladatellátás nem 

vállalkozói tevékenység keretében valósul meg. A háziorvosi tevékenységet végző 

vállalkozók részére előírt helyi iparűzési adóbevételek a következőképpen alakultak: 

2012-ben    408.701 Ft 

2013-ban    502.300 Ft  

2014-ben (= 2015. évi előleg) 648.200 Ft 

 

Ezek az összegek az iparűzési adóból eredő bevételek kb. 1,05 %-át teszik ki, ezért a 

költségvetésből nem jelentene jelentős kiesést a mentesség megadása. 

Az előbbiekben leírtakat figyelembe véve javaslom az adómentesség bevezetését, szem előtt 

tartva és prioritásként kezelve a háziorvosok helyzetének javítását. A rendelet-módosítás 

hozzájárul a háziorvosok településünkön történő megtartásához, illetve vonzó erő lehet 

megüresedett praxis betöltésére. 

A rendelet-módosítás tervezete a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája részére 

megküldésre került. Az általuk kiadott állásfoglalás alapján a tervezet alapján nyújtható 

támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül és összeegyeztethető az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ii 1407/2013/EU bizottsági 

rendelettel. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet-módosítást 

fogadja el. 

Az előterjesztés véleményezésére az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság illetékes. 

 

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom 

a Tisztelt Képviselő-testületet. 

A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

 társadalmi hatása: 2016. évtől a háziorvos vállalkozó adóalanyok mentességre válnak 

jogosulttá. Az érintett adózói körnek nagymértékben enyhülnek a terhei. Az új 

mentesség a 2014. évi helyi iparűzési adó bevallást benyújtó vállalkozók közül 

mindösszesen 4 adózót érint. 

 gazdasági hatása: A házorvos vállalkozók esetében az adófizetési kötelezettség 

csökken. 

 költségvetési hatása: A rendelet-tervezet elfogadásának következtében várhatóan 

600.000 – 700.000 forinttal csökken az éves helyi iparűzési adó bevétel, ami az 

adóbevételek nagyságát tekintve csekély mértékű. 

 

b) környezeti és egészségi következmények: 

 nem releváns. 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

 nem releváns. 



  

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 a rendelet módosítására a Hatv. 2016. január 1. napjával hatályba lépő rendelkezése ad 

lehetőséget. 

 a rendelet-módosítás elmaradásának következménye: társadalmi jelentősége lehet, 

azaz megüresedett praxis tartós betöltetlensége. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 
 a személyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 

 tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek 

egyben a jogszabály indokolását is adják. 

 

 

Segesd,2016. január 18. 

 

 

 dr. Varga Katalin 

 jegyző 

 

 

 

      


