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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének   
53/2011. (X.29.) önkormányzati rendelete  
az iparűzési adóról  
 

(A 31/2015. (XI.3.), a 10/2016. (II.29.), valamint az 1/2017. (I.23.) önkormányzati 
rendeletekkel egységes szerkezetben.) 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § 
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a következőket rendeli el: 
 
1. §            50%-os mértékű adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, 

akinek/amelynek a Htv. 39.§ (1) bekezdés, illetőleg a 39/A.§ vagy 
39/B.§ alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja 
meg az 1 millió forintot. 

 
1/A. §1            90%-os mértékű adókedvezmény illeti meg azt a Htv. 52. § 23. 

pontja szerint meghatározott háziorvos, védőnő vállalkozót, 
akinek/amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdése, vagy a 39/A. §-a, vagy 
39/B. §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem 
haladja meg a 20 millió forintot. 

 
1/B. §2 3 4 

  
1/C.§5 6             
 
2. §     (1)  Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység 

esetén az adóalap 2%-a; 

               (2)    Az adó mértéke ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység 
esetén, a Htv. 37.§ (2) bekezdése szerinti tevékenység-végzés után 
naptári naponként 5.000 Ft. 

 
3. §                 Az e rendelettel  nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az 

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni.   

 
                                                 
1  Beiktatta a 31/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. január 1-től. 
2  Beiktatta a 31/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. január 1-től. 
3 Módosította a 10/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. március 1-jétől. A 

rendelkezést a 4/A. § szerint 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. 
4 Hatályon kívül helyezte az 1/2017. (I.23.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja. Hatálytalan  

2017. január 1-től. A 4/B. § szerint 2017. január 1-től nem alkalmazható. 
5 Beiktatta a 10/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. március 1-jétől. A 

rendelkezést a 4/A. § szerint 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. 
6 Hatályon kívül helyezte az 1/2017. (I.23.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja. Hatálytalan 

2017. január 1-től. A 4/B. § szerint 2017. január 1-től nem alkalmazható. 
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4. §         (1)      A jelen önkormányzati rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. 

(2)     Hatályát veszti: 
a) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

67/2002. (XII.13.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról, 
b) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

18/2003. (III.28.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról 
szóló 67/2002. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

c) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
61/2003. (XII.22.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról 
szóló 67/2002. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

d) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
46/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról 
szóló 67/2002. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

e) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
42/2009. (XI.30.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról 
szóló 67/2002. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
4/A. §78  
 
4/B. §9  E rendeletnek az iparűzési adóról szóló 53/2011. (X.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2017. (I.23.) 
önkormányzati rendelettel hatályon kívül helyezett 1/B. §-át, 1/C. 
§-át,  4/A. §-át, 5. §-át, 1. és 2. mellékletét 2017. január 1. napjától 
nem kell alkalmazni. 

5. §10 11 12 
 
 

            Dr. Páva Zsolt s.k.                                                            Dr. Lovász István s.k. 
               polgármester                                                                           jegyző 
 
 
 
Záradék: 
Elfogadta:  a Közgyűlés a 2011. október 13-i ülésén. 
Kihirdetve: 2011. október hó 31-én. 
 

                                                 
7 Beiktatta a 10/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. március 1-jétől. A  

rendelkezést a 4/A. § szerint 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.  
8 Hatályon kívül helyezte a 1/2017. (I.23.) önkormányzati rendelet 2.§ c) pontja. Hatálytalan 2017. 

január 1-től. A 4/B. § szerint 2017. január 1-től nem alkalmazható. 
9  Beiktatta a 1/2017. (I.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. január 1-től. 
10 Beiktatta a 31/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. január 1-től. 
11Módosította a 10/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet 8. §-a.  Hatályos 2016. március 1-jétől.   A 

rendelkezést a 4/A. § szerint 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. 
12Hatályon kívül helyezte a 1/2017. (I.23.) önkormányzati rendelet 2. § d) pontja. Hatálytalan 

2017. január 1-től. A 4/B. § szerint 2017. január 1-től nem alkalmazható. 
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1.melléklet az 53/2011. (X.29.) önkormányzati rendelethez131415

                                                 
13   Beiktatta a 31/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. január 1-től. 
14  Módosította a 10/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. március 1-jétől. A 

rendelkezést a 4/A. § szerint 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.  
15  Hatályon kívül helyezte a 1/2017. (I.23.) önkormányzati rendelet 2. § e) pontja. Hatálytalan  

2017. január 1-től. A 4/B. § szerint 2017. január 1-től nem alkalmazható. 
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2.melléklet az 53/2011. (X.29.) önkormányzati rendelethez1617 

                                                 
16 Beiktatta a 10/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2016. március 1-jétől. A 

rendelkezést a 4/A. § szerint 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.  
17  Hatályon kívül helyezte a 1/2017. (I.23.) önkormányzati rendelet 2.§ f) pontja. Hatálytalan 

2017. január 1-től. A 4/B. § szerint 2017. január 1-től nem alkalmazható. 
  
 


