
 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

30/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelete 
 a helyi iparűzési adóról  

 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 43. § (2) bekezdésében 
foglaltak figyelembe vételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 
 

1. § Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése határozatlan időre helyi 
iparűzési adót vezet be. 

 
2. § (1)  Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a helyi 

adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap 2%-a. 
(2)  Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 

naponként 5.000 Ft. 
 
3. § (1)  Adómentes az a vállalkozó akinek, vagy amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdés, vagy a 

39/A. §, vagy  39/B., § alapján számított vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió 
forintot nem haladja meg.     

(2)  Adómentes a Htv. 52. § 23.pontja szerinti háziorvos, védőnő vállalkozó, ha annak 
vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja 
meg. Az ilyen címen igénybe vett mentesség mellett az (1) bekezdésben foglalt 
általános adómentesség nem érvényesíthető. 
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5. §   (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba. 
  (2) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 33/2015. (XI.20.) önkormányzati 

rendelet. 
 
     
      Cserna Gábor s.k.                       Dr. Sürü Renáta s.k. 
       polgármester                                jegyző 
 
Záradék: 
A rendelet 2016. november 18-án kihirdetésre került. 

 
                              Dr. Sürü Renáta s.k. 

                                                      jegyző 
    

Záradék: 
A rendelet 2016. december 16-án kihirdetésre került. 

 
 

                              Dr. Sürü Renáta  
                                                      jegyző 

 

                                                           
1
 Nem lép hatályba a 37/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. § 1. pontja alapján 

2
 Nem lép hatályba a 37/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. § 2. pontja alapján 



 

 
     
          1. melléklet a 30/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelethez3 

                                                           
3
 Nem lép hatályba a 37/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. § 3. pontja alapján 



 

2. melléklet a 30/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelethez4 
 

 

                                                           
4
 Nem lép hatályba a 37/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. § 4. pontja alapján 


