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 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 
                                             2510 DOROG BÉCSI ÚT 79-81.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU  

 

E l ő t e r j e s z t é s 

az Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 9-i ülésére 

 

Tárgy: Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (XII.9.) önkormányzati 

rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 33/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti 

Osztályának szakmai segítségnyújtása alapján szükségessé vált a helyi iparűzési adóról szóló 

33/2009. (XII.18.) önkormányzati rendeletünk felülvizsgálata és módosítása. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet 

tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 

 

Dorog, 2022. november 29.     

 

 

                    Dr. Tittmann János sk. 

                   polgármester 
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Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének  …/2022. (XII.9.) önkormányzati 
rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 33/2009.(XII.18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §-
ában és a 39/C. § (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A helyi iparűzési adóról szóló 33/2009 (XII.18.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

„Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. 
§-ában és a 39/C. § (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:” 

2. § 

A helyi iparűzési adóról szóló 33/2009 (XII.18.) önkormányzati rendelet (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
(a továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap 2 %-a.” 

3. § 

A helyi iparűzési adóról szóló 33/2009 (XII.18.) önkormányzati rendelet „Átmenti rendelkezések” 
alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Záró rendelkezések” 

4. § 

Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 33/2009 (XII.18.) önkormányzati rendelet 
a) 1. § címe, 
b) „Általános rendelkezések” alcím címe, 
c) (1) bekezdése, 
d) 1. melléklete, 
e) 2. melléklete. 

5. § 

Ez a rendelet 2022. december 12-én lép hatályba. 
 
 
 
 

Dr. Tittmann János                                           Kecskésné Patos Szilvia 
                            polgármester                                                               jegyző 
 
 
 
 


