
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 13. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 

(1) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat illetékességi területén az önkormányzat 
helyi iparűzési adót vezet be.  

(2)  A helyi iparűzési adó határozatlan időre kerül meghatározásra.  
 

2. § 
 
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes 

jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési 
tevékenység). 

(2) Az adó alanya a vállalkozó.  
 

3. § 
 
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az 

adóalap 2 százaléka.  
(2) Az a vállalkozás, amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 

egy millió forintot, 0,4 % mértékű kedvezményben részesül.  
 

4. §. 
 
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári 
naponként 5.000.- Ft.  

5. §*1 
 

(1) Háziorvos vállalkozó: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52.§ 23. 
pontjában meghatározott vállalkozó. 

(2)Mentes az iparűzési adó alól az a háziorvos vállalkozó, aki Sátoraljaújhely 
város illetékességi területén hétközi ügyeletet teljesít, vagy a Sátoraljaújhelyi 
Erzsébet Kórházban orvosi feladatokat ellát, vagy ügyeletet teljesít, és a 
vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a helyi adókról szóló 
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1990. évi C. törvény 39/C.§ (4) bekezdésében meghatározott mértéket nem 
haladja meg. 

 
 

6. § 
 
Az adó megállapítása, kivetése, megfizetése és az egyéb, jelen rendeletben nem 
szabályozott kérdések tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
előírásai az irányadók.  
 

7. § 
 
(1) A rendelet 2017. január elsején lép hatályba. 
(2) A rendelet 5.§ (2) bekezdésében meghatározott mentességet az adóalanyok 
első ízben a 2016. évről benyújtott bevallási időszakra kérhetik. 
(3) Hatályát veszíti a helyi iparűzési adóról szóló 31/2002.(XII.16.) 
önkormányzati rendelet. 
 
 

Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes 
főjegyző távollétében: 

 

  
  

Dr. Rózsahegyi Ferenc sk. 
aljegyző 

Szamosvölgyi Péter sk. 
polgármester 

 
 
Hiteles! 
 
 
A másolat hiteléül: 
 
Sátoraljaújhely, 2017. június 29. 
 
 
Bakos Tóth Ildikó 
Szervezési referens 
 
Megjegyzés: 
*1 Az R. 5.§ (2) bekezdését módosította a 18/2017.(VI.28.) önkormányzati 
rendelet. 


