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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !
Az adó és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az
európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú
törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvény 120. §-a újra szabályozza az ideiglenes
jelleggel végzett iparűzési tevékenységet, mely szerint 2011. január 1-től nem tartozik ebbe a körbe a
piaci és vásározó kiskereskedelem, amit ezáltal nem terhel adókötelezettség.
A helyi adókról szóló 18/2009.(XI.20.) Kt. rendelet meghatározza az ideiglenes jelleggel végzett
iparűzési tevékenységek körében a piaci és vásározói kiskereskedelmi tevékenység esetén fizetendő
adó mértékét, melynek hatályon kívül helyezése válik szükségessé a törvény rendelkezése alapján.
Az Országgyűlés az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 24. §-ban foglaltak alapján, hatályon kívül helyezte a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény a vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelkezéseit. A fentiek
alapján a 18/2009. (XI.20.) Kt. rendelet, vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelkezései
hatályon kívül helyezése válik szükségessé.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Lesenceistvánd, 2011. január 24.
Tóth Csaba
polgármester

LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ___/2011. (II. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 13/2009. (XI.20.) Kt. RENDELET EGYES
RENDELKEZÉSEINK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL
(tervezet)

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 18/2009.(XI.20.) Kt. rendelet V. fejezete valamint a 23. §.
(2) bekezdés a) pontja.
2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Lesenceistvánd, 2011. február .....

Tóth Csaba
polgármester

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem.
Lesenceistvánd, 2011. .............hó...nap
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