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Tisztelt Képviselı-testület! 
Az elmúlt idıszakban többször volt szó testületi ülésen is arról, hogy a 2013-as költségvetési 
év milyen elvonásokkal jár településünkön. Az is ismert tény Önök elıtt, hogy a 
Tornacsarnok építésére kibocsájtott kötvény tıketörlesztése megkezdıdött, mely szintén igen 
jelentıs anyagi terhet ró majd az önkormányzatra. 
Az önkormányzatok helyi adókivetését szabályozó 1990. évi C. törvény rögzíti a bevezethető 
helyi adók körét, maximális mértékét. 
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Eszerint a helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2,0 %-a lehet. Alsónémedin 2006-2008-as 
adóévben már volt ennyi a mérték, 2009. január l-től került csökkentésre a jelenlegi 1,9 %-ra. 
Megítélésünk szerint a központi szabályzók változása, önkormányzatunk finanszírozásában 
bekövetkező kedvezőtlen hatások, valamint a tőketörlesztés miatti plusz kiadások indokolják 
a mérték ismételt  felemelését, miután a költségtakarékos gazdálkodás ellenére sem tudjuk 
ezek hatásait kiküszöbölni. 
Mindezek alapján kérem és várom támogatásukat! 
 
Alsónémedi, 2012. november 9. 
        Vincze József 

 polgármester 
 
Az előterjesztés törvényes! 
 
     Dr. Percze Tünde              

 jegyző  
 

T E R V E Z E T 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 

 …./2012.(…….) önkormányzati rendelete  
a helyi adókról szóló 

5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény  1. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva a helyi adókról a helyi adókról szóló 5/2012. (II.28.) önkormányzati 
rendeletét  (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint  módosítja: 

1. § 
A R. 8.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
8.§ 
(1)  Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke: az 

adóalap 2,0 %-a. 
 
          2.§.  

 
(1) E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
  Vincze József  Dr. Percze Tünde  
  polgármester  jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve: …………………….. 
     
      Dr. Percze Tünde 
             jegyző 

 
 



 
 

 
 
 


