
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról  szóló 38/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ 

(1) bekezdésében és a 39/C. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) h) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai 

Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével 

a következőket rendeli el: 

1.§ 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 38/2011. (XII. 28.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„b) aki a szociális törvény alapján aktív korúak rendszeres szociális segélyét vagy időskorúak járadékát 

kapja, vagy aki egyedül él és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított rendszeres szociális járadékban 

részesül és ez az egyedüli megélhetési forrása.” 

2.§ 

Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„13. § (1) Mentes az adó alól az a vállalkozó adózó, akinek/amelynek az adóévre vonatkozó vállalkozási 

szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 2 millió forintot. Amennyiben a vállalkozó 

vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben meghaladja az adómentes adóalap mértéket, úgy a 

teljes összeg adóalapot képez. A tevékenységet kezdő és megszüntető vállalkozókat a kedvezmény 

időarányosan illeti meg. 

 

(2) Adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű helyi iparűzési 
adóalapja az adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot. Amennyiben a háziorvos, védőnő vállalkozó 
vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben meghaladja az adómentes adóalap mértéket, a 
teljes összeg után kell az adót megfizetni." 

3.§ 

Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

Kiskunhalas, 2015. november 26. 

 

 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/     /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester      jegyző 

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való 

kifüggesztéssel megtörtént. 

 

Kiskunhalas, 2015. november 27. 

 

        /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

         jegyző 


