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Tisztelt Olvasóink!
Lapunk 2005. januárjától más
idõpontban kerül terjesztésre,

ezért minden héten 
péntek estig kapják kézhez 
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Felavatták az Ûrhajós utcai Fogyatékkal Élõk Integrált Intézmé-
nyét. A program Karasuné Lõczi Judit igazgatónõ szavaival vette
kezdetét, majd Litter Nándor polgármester mondott köszönetet
mindazoknak, akik az intézmény létrejöttében segítséget nyújtottak,
így Göndör István országgyûlési képviselõnek, aki a legtöbbet tette
annak érdekében, hogy a címzett támogatást elnyerhesse a város.
Ezt követõen Teleki László, roma ügyekért felelõs államtitkár mon-
dott beszédet, melyet az otthon lakóinak mûsora követett. Az egyhá-
zak képviselõi megáldották a létesítményt.

Az összesen 45,1 millió forint önerõbõl és 406,2 millió forint címzett
támogatásból megvalósult beruházás nyomán egy helyre kerülhet a fo-
gyatékkal élõk komplex ellátása. Az új épület a XXI. század elvárásai-
nak megfelelõen, az ott élõk igényeit is messzemenõkig figyelembe vé-
ve került megtervezésre. Az intézmény jogelõdje, a Fekvõbetegek Szo-
ciális Otthona 1948-ban került elhelyezésre az 1890-es években épült

Lazsnaki kastélyban. 2000. év végére az épület tetõszerkezete életve-
szélyessé vált, ezért sürgõsen el kellett költöztetni az ellátottakat. Így
kerültek – Szakosított Szociális Intézmény néven – 2001. január 5-tõl a
Városi Kórház régi gyermekosztályának épületébe. A kórház-rekonst-
rukció miatt 2003. szeptemberében az orvos-nõvérszálló lett az új, át-
meneti otthonuk, míg 2005. január 27-én átadásra nem került új ottho-
nuk, a Fogyatékkal Élõk Integrált Intézménye. 

A bentlakásos részlegen 50, a napközbeni szakellátásban (ÉNO) 20
gondozottat tudnak fogadni. Emellett további két új ellátási formával
bõvül a szolgáltatás: az átmeneti részlegen maximum egy év idõtarta-
mig a gondozást vállaló családtagok idõszakos tehermentesítésére nyí-
lik lehetõség – egyidõben 10 fõ kerülhet gondozásra, míg 2005. július
1. napjától lehetõség lesz a támogató szolgálat igénybevételére is, ahol
az intézményben biztosított terápiák igénybevételével kaphatnak segít-
séget a családban élõ fogyatékosok és azok családtagjai is.

MÉLTÓ 

HELYEN



A magyar közoktatás a folyamatos reformok ellenére sem
képes szakítani a teljesítményelvû iskolával. A teljesítményt
persze mérni kell, és ezt legegyszerûbben kérdésekre adott
válaszok formájában lehet megtenni: a tanuló vagy tudja a
kérdésre a választ, vagy nem. 

Ma a tanulásban a verbalitás és az emlékezet terén kiemelkedõ egyé-
nek sikeresek. A téri-vizuális képességekre lényegében alig van szükség,
de az absztrakciós képesség, a helyzetfelismerés és a társas készségek is
nélkülözhetõek az iskolában, jóllehet a késõbbi társadalmi sikerességben
ezeknek jelentõs szerepük van. Az iskola egyre jobban eltávolodik tehát
feladatától, nem az életre, hanem magára az iskolára készíti fel a diáko-
kat. Már az iskolák falait is feszítõ probléma az iskolába kerülõ gyerme-
kek képességstruktúrájának a megváltozása, amelyhez semmilyen módon
nem volt képes alkalmazkodni az oktatás. Oktatási intézményeink legna-
gyobb részében a gyerekek vagy unatkoznak, vagy szoronganak, meg-
próbálnak elmenekülni a rájuk zúduló emészthetetlen tananyag elõl, a
legjobb esetben, mint szükséges rosszat tekintik az iskolát, ahol a legtöbb
értelmes dolog az órai szünetekben történik. Az oktatás kimeneti oldalán
megjelennek a félanalfabéta, flusztrált, torzult önértékelésû fiatalok, akik-
nek legtöbbje több mint egy évtizedet töltött oktatási intézményben, de
képtelen saját képzetek kialakítására, önálló gondolatok szabatos megfo-
galmazására, az õt érõ információáradat kezelésére, a társas viselkedés-
normák betartására. 

A pedagógusok az új módszerek bevezetésének legnagyobb gátját a
tananyag szorításában látják. Számos oktatási és tanulási módszer is-
mert, amely segítené a gyerekeket a tanulásban, akik ezáltal olyan ké-
pességeket szerezhetnének meg, amelyek további fejlõdésüket és ké-
sõbbi megfelelésüket megalapozhatnák. Lehetõség lenne e módszerek

bevitelére a mindennapi oktatásba, ha elég idõ lenne alkalmazásukra.
A tananyagot azonban végig kell hajtani. Nemcsak az adott oktatási in-
tézmény részérõl, hanem a felsõbb iskolákba való bejutás érdekében a
szülõk részérõl is erõs nyomás nehezedik a tanárra. Az iskola tömi a
gyerekek fejét az ismeretekkel, és azt gondolhatnánk, hogy legalább e
téren megfelel feladatának, de a vizsgálatok igen magas százalékokat
mutattak ki az ismeretek elvesztésének mértékét illetõen.  

Az oktatás szintjein más és más arányban kell, hogy megjelenjen a ké-
pességfejlesztés, és a fejlesztendõ képességek is eltérõek a különbözõ
életkorokban. Az óvodai program többé-kevésbé megfelel a gyermekek
igényeinek, de az átmenet nagyon gyors. Az alsó tagozat már nem négy
év, csupán kettõ vagy három, a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok
térnyerésével.  A középiskolában a már említett teljesítményelvûség miatt
alig tanulnak olyasmit a diákok, aminek hasznát vehetik azok is, akiknek
késõbb alakul ki határozott elképzelésük választott hivatásukat illetõen.
Õk azok, akik nem tudják elfogadni a rájuk mért öncélú tanulás súlyát.
Meglátszik ez a jelenség az osztályzataikon is. Különösen a fiúk azok,
akik kevésbé hajlandók megalkudni, bukdácsolnak az elsõ két középisko-
lai évben, s csak az utolsó két évben hajtanak rá, amikor a továbbtanulás-
hoz kell a jó osztályzat. 
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Tükrözik-e a tudást a bizonyítványokban kapott osztályzatok?
A kérdést a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szak-
középiskolában diákoknak tettük fel.

9. osztályos tanulók: A megkérdezettek szerint rosszabb lett a bi-
zonyítványuk, mint az általános iskola nyolcadik osztályában. In-
dokként elmondták, a gimnáziumban több a tantárgy, az elsõ félév-
ben meg kellett szokniuk az új tanárokat, az új közeget, itt szinte fel-
nõttként kezelik õket. Otthon tanulnak, délután nincs tanulószoba,
mint az általános iskolában. Hogyha vészes a helyzet, magán úton
kell korrepetálásra járni. Már megismerték a követelményeket, meg-
szokták a tanárokat. A bizonyítványukkal nem voltak megelégedve.

10. osztályos tanulók: Még nem tudtak teljesen felzárkózni az ál-
talános iskolás eredményeikhez. Reálisnak tartják az osztályzataikat,
elismerik, nem tudnak többet, mint amit az eredmények mutatnak.
Aki javítani akart, az tudott, mindenkinek lehetett felelni a jobb je-
gyért. Természetesen majd tovább tanulnak, tudják, minden tan-
tárgyból rá kell kapcsolni a második félévben. A jelenlévõknek a
legnagyobb energiát a matematikára kell fordítaniuk.

12. osztályos tanulók: Jobb lenne, ha nem lenne bizonyítvány, elég
lenne az a bejegyzés is hogy megfelelt, vagy nem felet meg – össze-
gezték egyöntetûen. A félévi eredményben bent van a véletlenszerû-
ség és a szerencse is. A tanárok jóindulatán múlik, hogy lehet-e év
végén javítani a tantárgyakból, vagy sem. A bizonyítványoknak ott-
hon is örültek. Elárulták azt is, kicsit a tanárok is rásegítettek, hogy
tovább tudjanak tanulni. Az érettségi miatt nehezebbnek tartják az
utolsó évet, mint az elõzõeket. Nehezebb az anyag és mindenre emlé-
kezni kellene! Õk lesznek az elsõ kétszintû érettségizõk. Még talál-
gatnak, van aki azt mondja, nehezebb lesz, van a ki azt, hogy köny-
nyebb, mert biztos, hogy az elején segítenek. Aki tovább akar tanulni
az ráhajt év végéig. 

A Zsigmondy-Széchenyi Szak-
képzõ Iskolában a nappali tagozaton
1232 diák tanul. A 2004/2005-ös
tanév elsõ félévében 5 százalékkal
csökkent a bukások száma az elõzõ
félévhez képest. Ezen belül a legna-
gyobb mértékben a 9. évfolyamon, a
szakiskolai ágon közel 15 százalék-
kal csökkent ez a mutató. Azon
szakmáknál, amelyeknek hallgatói
délután járnak órákra, nagymértékû
romlást tapasztaltak. Okként valószí-
nûsíthetõ, hogy a 16-17 éves diákok
nem képesek este hét-fél nyolcig ta-
nulni. Számukra ez a tanórai beosz-
tás hátrányos, ezt nehezebben tudják
kompenzálni. Szakmai tantárgyak és
közismereti tantárgyak egyaránt sze-
repelnek a diákok sikertelen órái kö-
zött, viszont csökkent a közismereti
tantárgyakból való bukások száma
ebben a félévben.

– A szakiskolai ágon fokozot-

tabb a korrepetálás. Valamilyen

szinten az sms-szolgálatnak is

betudható a javulás. Az igazolat-

lan hiányzások száma is jelentõsen

csökkent, fõleg az 1-2 órás

hiányzásoké, s ebben a beléptetõ

rendszer volt a segítség – mondta
Mérksz Andor igazgató.

A második félévben az intéz-
mény az eredmények javítása érde-
kében a bûnmegelõzési modellpro-
jekten belül folytatni kívánja a hét-
végi kollégiumot, mely megerõsíti
a hétköznapi korrepetálásokat, más-
részt a több tantárgyból bukók szá-
mára kötelezõvé teszi a korrepetá-
lásokon való megjelenést. Az sms-
szolgálat kiterjed majd a közeljövõ-
ben az iskola többi tanulójára is,
így az õ szüleik is élhetnek ezzel a
lehetõséggel. A 9. évfolyamos ta-
nulóknál a szülõk 70 százaléka vet-
te igénybe ezt a szolgáltatását.

– Az esti tagozatra beiratkozott

368 tanuló közül 273-an folytatják

tanulmányaikat a félévi beszámoló

után. Legtöbben a munkahely miatt

adják fel a tanulást, de nagy részük

mérlegeli lehetõségeit és a követke-

zõ évben ismét próbálkozik, jelent-

kezik. A két legnehezebb tantárgy-

nak a matematika és a magyar bi-

zonyult az esti tagozatosoknál. Az

idegen nyelv is gondot okoz a hall-

gatóknak, hiszen csak heti két alka-

lommal ismerkednek a nyelvvel,

holott folyamatos gyakorlásra len-

ne szükségük – tudtuk meg Suhai

Zsolt tagozatvezetõtõl.

A BIZONYÍTVÁNYRÓL FÉLÉV A ZSIGMONDYBAN

KÉRDÉSEK, KÉTSÉGEK A MA ISKOLÁJÁRÓL…
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A napokban kapták kézhez az általános iskolai diákok is szeptember-
tõl január középéig végzett munkájuk tükrét, a félévi bizonyítványt. Ez
egyfajta visszajelzés diáknak, tanárnak egyaránt, hogy az elõírt tan-
anyagot milyen szinten sikerült elsajátítani, hol van esetleg szükség
korrekcióra, kiegészítésre. Bár ez a bizonyítvány korántsem olyan sú-
lyú, mint az év végi, nem jelenti azt, hogy félvállról vennék, mondta
Soósné Kutasi Margit, a Hevesi Sándor Általános Iskola igazgatója. Az
osztályozóértekezlet során a tantestületekben megvitatták, hogyan ke-
zeljék az esetleges anomáliákat, egy-egy hiányosság, lemaradás mögött
mennyiben érhetõ tetten a tanár, vagy a diák mulasztása, s mi a teendõ
– felzárkóztatás, plusz óra, gondozás – annak érdekében, hogy minden
diák elsajátítsa az év végére a NAT által elõírt tantárgyi minimumot.

A diákok és a szülõk egy része jegyekben mérhetõ módon szembe-
sült a tanulási teljesítménnyel, mások szóbeli értékelést kaptak. Ez
utóbbiról az az általános tapasztalat, hogy a legtöbb szülõ szeretné a
jól megszokott, egytõl-ötig terjedõ skálán elhelyezni gyermeke tudását. 

A tananyag elsajátíthatósági szintjérõl az igazgatónõ elmondta, vala-
hol középen van az igazság. A tananyag valóban sok, de ez egy átlagos
képességû diák számára minden gond nélkül elsajátítható. Megtanítha-
tó az általános iskolai tananyag abban az esetben, ha a pedagógus a
legfontosabb ismeretanyagok átadására törekszik, vagyis a régi szem-
lélettõl eltérõen, nem akar mindent megtanítani. Nagyon sok múlik a
tanáron, felkészültségén, egyéniségén, és természetesen a diákok ta-
nulni-tudni akarásán is, a szülõk partnerségén. 

Az elmúlt hetekben zajlottak a Farkas Ferenc Városi Zeneiskolában
is a félévi vizsgák, ahol a tanárok képet kaphattak diákjaik hangszeres
és elméletbeli tudásáról. Ebben az évben még nincsenek statisztikai
jelentések, adatlapok, ám a jövõ tanévtõl a félévi eredményekrõl je-
lentéseket kell készíteniük az intézményeknek. A másik lényeges vál-
tozás a következõ tanévtõl bevezetendõ mûvészeti alap- illetve záró-
vizsga. Az alapvizsga azon diákok számára lesz próbatétel, akik az
alapok elsajátítását követõen továbbképzõbe szeretnének tanulni, míg
a mûvészeti záróvizsga a tanulmányok befejezését követi. A változá-
sokat hírüladó jogszabály már megjelent, ám a részletek, mint azt
Baráth Zoltán igazgatótól megtudhattuk, még kidolgozásra várnak.

Új informatikatermet avattak január 31-én a Batthyány Gimnázi-
umban. Az intézménynek eddig három számítástechnikai terme
volt, ezekbõl kettõ 32 munkahelyes, úgynevezett multimédiás rend-
szerû. A nulladik, nyelvi elõkészítõ évfolyam beindítása, az infor-
matikai ismeretek megnövekedett szerepe, valamint a gyors techni-
kai fejlõdés tette szükségessé újabb tanterem kialakítását. A 21
munkahelyes, teljesen új bútorzatot kapott osztályban a második
félévtõl kezdõdött meg a tanítás. A közel hétmillió forint keretösz-
szegû fejlesztést a szakképzési alap támogatásából lehetett megva-
lósítani. A tantermet Dénes Sándor igazgató és Litter Nándor pol-
gármester adta át ünnepélyesen a diákoknak. 

ÚJ INFORMATIKATEREM 

Március elején valamennyi álta-
lános iskolában lezajlanak a beirat-
kozások. A piarista iskolában idén
több programot is szerveztek az
óvodások számára: volt már Mese-
mondó találkozó – ahol a gyerekek
máris megismerkedhettek leendõ
tanító nénijükkel –, múlt szomba-
ton pedig a Piár Suli Muri elneve-
zésû játszóházban ismerkedhettek a
környezettel a leendõ kisdiákok. A
játékos, zenés-táncos, kézügyessé-
get is próbára tevõ délelõtt február
12-én szombaton megismétlõdik.
Február 4-én és 18-án (pénteken) 9
órától nyílt tanítási napra várják a
nagycsoportos ovisok szüleit. 

S hogy a programok során mi
mindenbõl szeretnének ízelítõt nyúj-
tani az érdeklõdõknek, azt Vereb

Zsolt igazgató így foglalta össze:

– A vallásos életre, erkölcsökre

való nevelés és a tudományok szín-

vonalas oktatása mellett fontosnak

tartjuk a személyre szabott nevelést

és a testi egészség, állóképesség

fejlesztését. Elsõ osztálytól kiemelt

figyelmet szentelünk a nyelvokta-

tásnak, a késõbbiekben az informa-

tikai képzésnek is. Heti két hittan-

óra szerepel az órarendben. Nagy

hangsúlyt fektetünk a mûvészeti ne-

velésre.   A heti három testnevelés

óra mellett egész éven át tart az

úszásoktatás. Tanulóink a második

osztálytól több napos erdei iskolá-

ban ismerkedhetnek meg  az erdõk,

mezõk, vizek, vízpartok élõvilágá-

val. Célunk, hogy tiszta, kulturált

környezetben kiegyensúlyozott,

családcentrikus, felelõsségteljes

felnõttekké váljanak diákjaink.

ISKOLÁS LESZEK!

A TANANYAG ELSAJÁTÍTHATÓ!

FÉLEZER VIZSGÁZÓ

Ettõl a tanévtõl kétszintûre változik a középiskolák érettségi rend-
szere. Az idegen nyelvbõl az emelt szintû érettségit választó diákok a
középfokú „C” nyelvvizsgának megfelelõ bizonyítványt fognak kapni.

– Szakemberként, mi a véleménye errõl? – kérdeztük Móric József-

tõl, a Dialóg Nyelvstúdió vezetõjétõl.
– Maximálisan egyetértek a változtatással. A korszerû, beszéd-cent-

rikus nyelvoktatás esetében a papír vagy tudás alapvetõen egy és

ugyanaz. A régi, nyelvtan-centrikus oktatás esetében valóban nem be-

szélhettünk mindig valódi nyelvtudásról. Azt, hogy az emelt szintû

érettségi vizsga is egynyelvû vizsga lesz – mint a korszerû nyelvtudást

mérõ, nemzetközileg is elismert PITMAN vagy GOETHE nyelvvizsgák

–, azt már szinte mindenki tudja. Azt viszont sokan nem tudják, hogy az

egynyelvû érettségi beszéd-centrikus vizsga. Azt sem tudják sokan,

hogy az emelt szintû érettségit választók, és azt sikeresen teljesítõk nem

fognak középfokú állami nyelvvizsga bizonyítványt kapni. Ugyanis a

nyelvvizsgáztatást szabályozó törvény értelmében, állami nyelvvizsga

bizonyítványt csak azok kaphatnak, akik az állami nyelvvizsgáztatásra

jogosult vizsgabizottság elõtt és helyen tesznek vizsgát. E törvény elõ-

írásait pedig az emelt szintû érettségi vizsga nem elégíti ki. 

– Hoz vagy hozott-e mindez valamiféle változást a Dialóg Nyelvstú-
dió életében? 

– A szeptemberi tanfolyami beiratkozásokkor érzõdött, hogy sokan

szeretnének még ez évben elõrehozott nyelvi érettségit tenni, hiszen a

nyelvvizsga bizonyítvány emelt szintû érettségin is jeles osztályzatot, és

az egyetemi, fõiskolai felvételinél plusz 7 pontot ér nyelvenként. Azt is

tapasztalom, hogy érezhetõen nõtt az igény a bizonyítottan minõségi ok-

tatást nyújtó iskolák iránt. A Dialóg Nyelvstúdió esetében visszaesés

semmiféleképpen sem lesz, hiszen városunkban iskolánk az egyedüli

nyelviskola, ahol államilag folyamatosan ellenõrzött magas színvonalú

oktatás folyik. Aki nálunk tanul nyelvet és vizsgázik, az érvényesítheti a

személyi jövedelemadó-kedvezményt. Az állam ezzel is arra ösztönzi a

tanulni vágyókat, hogy olyan intézményben tanuljanak és vizsgázzanak,

ahol államilag ellenõrzött minõségû képzés történik. 

PAPÍR VAGY TUDÁS?



2005. február 4.4 VÁROSHÁZAVÁROSHÁZA

A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehaj-
tására a város lakosságának a közérdeket érintõ, nem személyes jel-
legû kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra. 

Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri
hivatallal, a szûkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény
vagy más szervezet mûködésével kapcsolatban a 06-80/200-848-as
üzenetrögzítõre kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzõjének címezve a
Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén, 

– bokan_peter@nagykanizsa.hu, 
– vargaeva@nagykanizsa.hu, 
– bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu, 
– fehérvölgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken. 
A törvény vonatkozó részei megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu

honlapon. 

TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKÛ PANASZ 
BEJELENTÉSÉRÕL

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2004. augusztusában
döntött arról, hogy Nagykanizsa, Katonarét városrész rendezési tervét
módosítani kell, mely munka elkészült.

A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok elõírásaira
figyelemmel február 15-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal elõ-
csarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.

A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri
Hivatalba a városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.:
93/500-735) címzett levélben jelezhetik.

KATONARÉT RENDEZÉSI TERVE

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II.em. 6.ajtó. 

A versenytárgyalás ideje: 2005. február 18. 9.00 óra. 
Kikiáltási ár: 11.280.000 Ft + áfa. 
Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodá-

ján (Erzsébet tér 7.  II. em. 6. ajtó) lehet. Tel.: 93/500-724

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉRTÉKESÍTI

CSERFÕI ZÁRTKERTI INGATLANAIT:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa 

Magyar u. 54. szám alatti, 163/1. hrsz-ú ingatlanát.

� Adatbázisunkba való felvétel céljából továbbra is várjuk szakképe-
sítéssel rendelkezõ idegenvezetõk jelentkezését.

� Irodánkban 2005. február 1. napjától ismét megvásárolható az uta-
zási, szállodai, éttermi, múzeumlátogatási kedvezményeket biztosító
Magyar Turizmus Kártya.

� 2005. február 1. napján indul turisztikai honlapunk, mely elérhetõ
www.nagykanizsa.hu oldalról, vagy a tourinform.nagykanizsa.hu cí-
men. A honlapon fórum indul, melyen várjuk a szakma és a lakosság
észrevételeit.

Továbbra is szeretettel várjuk régi és új ügyfeleinket irodánkban!
8800 Nagykanizsa Csengery út 1-3. 
Tel.: 93/313-285, Fax: 93/536-077

TOURINFORM NAGYKANIZSA

Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a

kiemelkedõ munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük
a Díszoklevélben részesülõ pedagógusokat.

Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell
a képzõ intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplo-
mára érdemes nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pá-
lyafutásukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lak-
cím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél másolata) az aranydiploma-
várományosoktól a munkakönyvük másolatát is.

A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges adatlap a Polgár-
mesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztálya Oktatási és Kulturális
Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.) átvehetõ és
megtalálható a http://www.nagykanizsa.hu/dokumentumok/peda-
gogus_diszoklevelek.pdf  honlapon.

Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugdíjas pe-
dagógusokat, akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy
2005. március 18-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgár-
mesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztálya Oktatási és Kulturális
Irodájára (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.), hogy to-
vábbíthassuk a képzõ intézményekhez.

PEDAGÓGUS DÍSZOKLEVELEK

* 10351,2, Kert, 852. * 10370, Gyep , 73. * 10422, Gyep-erdõ,
3738. * 10434, Gyep, 6397. * 10490, 1, Szántó-gyümölcsös, 2974.
*10504, 1, Szántó, 1897. * 10532, Gyep, 3212. * 10533 Gyep, 1079.
*10539, Kert-szõlõ-erdõ, 1770. * 10550, 3, Szántó, 1146. * 10551,
Gyümölcsös, 604. * 10552, Gyümölcsös, 170. 10553, Kert-gyümölc-
sös-kert, 2893. * 10595, Gyümölcsös-gyep-kert-erdõ, 5961. * 10596,
Gyep, 182. * 10621, 1, Gyep, 50. * 10624, 1, Gyep, 3198. * 10625,
Gyep, 24. * 10636, 3, Gyep, 4393. * 10637, 2, Gyep, 3199. * 10645, 2,
Gyep, 4606. * 10655, Gyep, 7096. * 10656, Gyep, 8017. * 10657, 2,
Gyep, 5576. * 10664, Szántó, 2575. * 10672, 3, Gyep-erdõ, 2998. *
10673, Gyep-erdõ, 5364. * 10798, 1, Gyep, 5589. * 10798, 2, Gyep,
5413. * 10799, 2, Gyümölcs-erdõ, 5017. * 10800, Gyep, 3314. *
10801, 1, Szõlõ-gyümölcsös, 1654. * 10803, Gyep-erdõ, 6121. *
10806, 1, Szántó-erdõ, 7025. * 10806, 3, Szántó, 2988.  (hrsz1, hrsz2,
megnevezés, terület m2): 

Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel.: 93/500-724.

ÉVES KÖZGYÛLÉS
A 88 fõs taglétszámú Vasutas Nyugdíjas és Kertbarát Klub janu-

ár 25-én tartotta éves közgyûlését a Kodály Zoltán Mûvelõdési
Házban, melyen részt vett az Idõsügyi Tanács társelnöke Büki Er-
zsébet, a Vasutas Nyugdíjas Szakszervezet elnöke Tóth János és
dr. Szabó Erzsébet, a Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesületének elnöke is. Balogh István klubelnök értékelte a múlt
évet rövid beszámolójában, majd tájékoztatást kaphattak a tagok
az idei év programjáról. 

A tervek között szerepel idén is több kirándulás, borászati-, nö-
vényvédelmi-, kertészeti-és egészségügyi elõadás, egy budapesti vá-
rosnézés, melynek keretében az Operaházba és a Parlamentbe is lá-
togatást tennének, valamint a Horvát Nemzeti Parkba, a Plitvicei ta-
vakhoz egy kirándulás. Február 8-án megrendezik a hagyományos
farsangi bált, melyet a február 22-i bor- és pogácsverseny, majd a
március 8-i Nõ és Férfinap követ. A Zala Megyei Nyugdíjasok Ér-
dekvédelmi Szervezetének munkájában a Vasutas Nyugdíjas és
Kertbarát Klubot 5 fõ képviselte, akiknek ismét bizalmat szavazott a
közgyûlés, így a szervezet munkájában továbbra is részt vesznek.
Áprilisban Nagykanizsa ismét otthont ad a Dunántúli Vasutas Nyug-
díjas Klubok találkozójának. 

Balogh István az egyesület elnöke az országos szövetség választ-
mányi tagja is egyben, aki a környezetvédelmi csoportban tevékeny-
kedik. A vezetõség tagjaira egyhetes továbbképzés vár.
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KANIZSAI KÖZLÖNY
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA

Nagykanizsa
2005. február 4.

2005/1. szám

Tartalomjegyzék:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 40/1996. (XI.26.) számú rendelete az építményadóról.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 46/1997. (XII.9.) számú rendelete a helyi iparûzési 
adóról.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 50/2004. (XII.20.) számú rendelete a talajterhelési díjjal 
kapcsolatos bevallási, eljárási és adatszolgáltatási szabályokról

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE 
40/1996. (XI.26.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

(Egységes szövegû rendelet: hatályos 2005.január 1-tõl)

BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK
Az 1990. évi többször módosított C. törvény 1. §. (1) bekezdésében foglalt

felhatalmazás alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Köz-
gyûlése megalkotja az építményadóról szóló rendeletét.

1. §.
ADÓKÖTELEZETTSÉG

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévõ építmények
közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban
együtt: építmény).

(2) Az adókötelezettség a (3) bekezdésben foglalt kivétellel az építmény
valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétõl, illetõleg hasznosításától
függetlenül.

(3) Nem terjed ki az adókötelezettség:
a.) többlakásos lakóépületeknél a lépcsõház egy szinten számított víz

szintes vetületére,
b.) a lakás azon szintjére, vagy szint részére, amelynek padlószintje 

több, mint 0,70 m-rel a csatlakozó terepszint alatt van. Egyéb célú 
hasznosítás esetén ez a kedvezmény nem illeti meg az adóalanyt.

(4) Az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külsõ tartózkodók
(loggia, erkély) és a fedett terasz, tornác alapterületének felét kell a hasznos
alapterületbe beszámítani.

(5) Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény
rendeltetésszerû használatához szükséges – az épületnek minõsülõ építmény
esetén annak hasznos alapterületével, épületnek nem minõsülõ építmény esetén
az általa lefedett földrészlettel egyezõ nagyságú – földrészlet.

2. §.
AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE, VÁLTOZÁSA 

ÉS MEGSZÛNÉSE
(1) Az adókötelezettség a használatbavételi engedély, illetõleg a fennma-

radási engedély kiadását követõ év elsõ napján keletkezik. Az engedély nélkül
épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a
tényleges használatbavételt követõ év elsõ napján keletkezik.

(2) Az adókötelezettség megszûnik az építmény megszûnése évének utol-
só napján. Az építménynek az év elsõ felében történõ megszûnése esetén a má-
sodik félévre vonatkozó adókötelezettség megszûnik.

(3) Az adókötelezettséget érintõ változást (így különösen a hasznos alapte-
rület módosulását, az építmény átminõsítését) a következõ év elsõ napjától kell
figyelembe venni.

(4) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem
érinti.

3. §.
AZ ADÓ ALANYA

(1) Az adó alanya: - a magánszemély, a jogi személy, a jogi személyiség-
gel nem rendelkezõ gazdasági társaság, a magánszemélyek jogi személyiséggel
nem rendelkezõ személyi egyesülése – az, aki a naptári év (a továbbiakban: év)

elsõ napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tu-
lajdoni  hányadaik arányában adóalanyok.

Amennyiben az építményt az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni ér-
tékû jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a
vagyoni érték jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).

(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz
benyújtott megállapodásban az  (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.

(3) Társasház, garázs és üdülõ esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a
közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

(4) Adóalany a külföldi magánszemély és szervezet is, feltéve, hogy adó-
mentességét nemzetközi szerzõdés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszo-
nosság kérdésében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó.

4. §.
ADÓMENTESSÉG

Mentes az adó alól:
(1) A lakás céljára épült belterületi építmény(ek), vagy építmény olyan

rész(ek), amelyet tartósan lakás céljára használnak, és az illetékes hatóság lakó-
helyként a nyilvántartásába bejegyzett.

(2) A szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetõleg a nevelési-ok-
tatási intézmények céljára szolgáló helyiség.

(3) A költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény.
(4) A sportegyesület az építményei után.
(5) A 3.§.(1) bekezdésében felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szer-

vezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a köz-
hasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magán-
nyugdíjpénztár, a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek nem minõsülõ
nevelési-oktatási intézmény abban az adóévben, amelyet megelõzõ adóévben
folytatott vállalkozási tevékenységébõl származó jövedelme (nyeresége) után
társasági adófizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében –
eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem kelet-
kezett. A feltételek meglétérõl az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adó-
hatóságnak.

(6) A 4. §. (1) bekezdésében megjelölt építményekhez tartozó kiegészítõ
helyiségek, valamint a lakáshoz tartozó 1. §. (4) bekezdésben felsorolt épít-
ményrészek.

(7) Az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra, vagy növényter-
mesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növény-termesztéshez kapcso-
lódó tároló épület (pl: istálló, üvegház, terménytároló, magtár, mûtrágyatároló),
feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerûen állattartási, növényter-
mesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja.

(8) Az a külterületi építmény, amelyet lakás céljára hasznosítanak és az il-
letékes hatóság lakóhelyként a nyilvántartásába bejegyzett, amennyiben:

a.) a tulajdonos lakja és Nagykanizsa város illetékességi területén la
kás bérleti illetve tulajdonjogával nem rendelkezik és errõl nyilat
kozik.

b.) a bérlõ természetbeni és pénzbeni ellenszolgáltatás nélkül veszi 
bérbe. A mentesség feltétele a bérleti szerzõdés, valamint nyilat
kozat arról, hogy a bérlõ Nagykanizsa város illetékességi területén
nem rendelkezik lakás bérleti illetve tulajdonjogával. 

(9) Kérelemre a  gépjármûtároló (garázs), ha az adó alanya, valamint adó-
alanynak a PTK 685.§. b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, – ha vele leg-
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alább egy éve közös háztartásban él, illetve állandó bejelentett lakcíme azonos
– , súlyos mozgáskorlátozottnak minõsül. Évközben benyújtott kérelem esetén
a kérelem benyújtásának évében kivetett teljes évi adó alól mentesül adóalany.
Amennyiben a fentiekben megjelölt tulajdonosok egynél több gépjármûtároló-
val rendelkeznek, csak egy gépjármûtároló mentesíthetõ.

(10) A Magyar Nemzeti Bank, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ
Részvénytársaság, a Magyar Államkincstár Részvénytársaság, az Államadósság
Kezelõ Központi Részvénytársaság, az Igazságügyi Minisztérium felügyelete
alá tartozó büntetés-végrehajtási vállalat és annak a fogvatartottak foglalkozta-
tását végzõ jogutódja és az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete.

5. §.
AZ ADÓ ALAPJA ÉS MÉRTÉKE

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. Az alapte-
rületet 0.50 m2-ig lefelé, 0,51 m2-tõl felfelé kell kerekíteni.

6. §.

Az adó évi mértéke az adóköteles alapterület után:
a.) külterületi építmények esetében: 150 Ft/m2

b.) belterületi gépjármûtárolók esetében: 200 Ft/m2

c.) belterületi építmények esetében: 300 Ft/m2

7. §.
ADÓKEDVEZMÉNYEK

Adóalanyt a fizetendõ adóból:
(1) Ha az építmény állaga indokolja:

– 50 évnél régebbi, továbbá
– vályogból, faszerkezeti elemekbõl készült
– teherhordó és (vagy) tetõszerkezete jelentõs mértékben sérült
(falak megrepedezettek, nincs szigetelése, felvizesedett, tetõszer-
kezete roskadt, beázik)

az adóhatóság kérelemre, helyszíni szemlével ellenõrizve legfeljebb a megál-
lapított adó 25 %-ára mérsékelheti.

(2)
a.) adókedvezmény illeti meg az új építménye után, ha használatba

vételi engedéllyel rendelkezik:
Az adókedvezmény mértéke:
– az elsõ adóévben az egyébként járó adó 100 %-a;
– a második adóévben az egyébként járó adó 75 %-a;
– a harmadik adóévben az egyébként járó adó 50 %-a;
– a negyedik adóévben az egyébként járó adó  25 %-a.
b.) Nem jár adókedvezmény az olyan új épület után, amelyre az ille

tékes hatóság használatbavételi engedélyt nem adott, és azt hasz
nálatba vették.

c.) A 2,5 millió forint vállalkozási szintû adóalappal rendelkezõ vál
lalkozók esetében, ha az építkezést 2003. évben megkezdték, és 
azt 2004. január 31-ig az önkormányzati adóhatósághoz bejelen
tették, a jogosultság kezdõ idõpontjának az építkezés kezdõ idõ
pontja (építési engedély kiadásának idõpontja) számít. Az adóked
vezmény idõtartama ekkor sem haladhatja meg a 2007. december 
31-ik napját.

(3) 
a.) 2004.január 1-tõl kezdõdõen a 2,5 millió forintot meghaladó vál

lalkozási szintû adóalappal rendelkezõ vállalkozók (10.§.16.pont) 
az üzleti célt szolgáló épületük, épületrészük után az e rendeletben
meghatározott adómentességeket, adókedvezményeket nem  vehe
tik igénybe.

b.) Azon vállalkozások akik/amelyek 2003.december 31-ig jogosult
ságot szereztek az adómentességek, adókedvezmények bármelyi
kéhez, azt a kedvezmény lejártáig igénybe vehetik, de legkésõbb 
2007.december 31-ig. Az igényjogosultságról 2004. január 31-ig 
az önkormányzati adóhatósághoz bejelentést kell tenni.

c.) A 2,5 millió forint vállalkozási szintû adóalapot meg nem haladó 
vállalkozások esetében a kedvezmények 2004. január 1-tõl is 
igénybe vehetõk az ott meghatározott feltételekkel.

8. §.
BEVALLÁSI, BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

(1) Bevallást köteles tenni minden, a 3. §-ban meghatározott adóalany,
aki/amely az önkormányzat illetékességi területén az 1. §-ban meghatározott
építménnyel rendelkezik.

(2) Az adóbevallást az adóév január 15-ig kell benyújtani az önkormány-
zati adóhatósághoz a rendszeresített nyomtatványon.

(3) Az adóalany köteles a bevezetett építményadó megállapításához szük-

séges valamennyi – az önkormányzat felhívásában megjelölt – adatot szolgál-
tatni az adott adóév január 1-i állapotának megfelelõen. Bevallásával egyidejû-
leg közli az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal által megállapított adóazono-
sító jelét.

(4) Az építmény megszûnése esetén a bevallást a megszûnést követõ 15
napon belül kell megtenni.

(5) Ha az adóalany adóköteles építményét elidegeníti, az adás-vételi szerzõ-
dés egyidejû bemutatásával a változást követõ 30 napon belül be kell jelenteni.

9. §.
AZ ADÓ MEGFIZETÉSE

(1) Az építményadót félévenként két egyenlõ részletben, március 15-ig, il-
letve szeptember 15-ig kell megfizetni.

(2) Hatályát veszítette.
(3) A fizetendõ építményadó összegét 100 Ft-ra kerekítve kell megállapí-

tani, és a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni.
(4) Ha az adóalany adókötelezettsége megszûnése után adószámlája

egyenlege 1000 Ft alatti tartozást vagy követelést mutat, az adóhatóság törléssel
rendezi.

(5) A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlával rendelkezõ adó-
zónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással,  pénzforgalmi bank-
számlával nem rendelkezõ adózónak belföldi postautalvánnyal vagy belföldi
bankszámlájáról történõ átutalással kell teljesítenie. Az önkormányzati adóható-
ság hatáskörébe tartozó adó (építményadó, gépjármûadó) – a belföldi bankszámla
vezetésével megbízott pénzintézettel történt megállapodás alapján, amennyiben
az adóhatóság a hozzájárulását megadta – csoportos beszedéssel is teljesíthetõ.

(6) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény, az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény és a he-
lyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatáskörérõl szóló 1991. évi XX.
törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni

10. §.
ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

E rendelet alkalmazásában:
(1) Önkormányzat illetékességi területe: Az önkormányzat közigazgatási

határa által behatárolt bel- és külterületet magában foglaló térség, amelyre az
önkormányzati hatáskör kiterjed,

(2) A külföldi: az a természetes személy, akinek állandó lakóhelye külföld-
ön van, és nem tartózkodik Magyarországon 183 napnál hosszabb idõtartam-
ban; továbbá az a jogi személy, gazdálkodó szervezet, vagy más személyi egye-
sülés, amelynek székhelye (központja) külföldön van, ide nem értve a Magyar-
országon mûködõ telepeit, fiókjait, képviseleteit,

(3) vagyoni értékû jog: a kezelõi jog, a vagyonkezelõi jog, a tartós föld-
használat, a haszonélvezet, a használat joga – ide értve a külföldiek ingatlan-
használati jogát is –, a földhasználat és a lakásbérlet,

(4) külterület: a település közigazgatási határának belterületén kívül esõ
földrészlete, ide értve a zártkertet is,

(5) építmény: olyan ingatlan jellegû, végleges vagy ideiglenes mûszaki al-
kotás (épület, mûtárgy), amely általában a talajjal való egybeépítés, vagy a talaj
természetes állapotának megváltoztatása révén jön létre. Nem minõsül épít-
ménynek a három évnél rövidebb idõtartamra létesített építmény,

(6) épület: az olyan építmény, amely a környezõ külsõ tértõl épületszerke-
zetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó vagy
idõszakos tartózkodás, illetõleg használat feltételeit biztosítja, ide értve az
olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a kör-
nyezõ csatlakozó terepszint alatt van. Épületrész az épület mûszakilag elkülöní-
tett, külön bejárattal ellátott része,

(7) hatályát veszítette
(8) lakás és szükséglakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint el-

idegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. sz. tör-
vény 2. sz. mellékletének 1-6. pontjában foglaltak alapján ilyennek minõsülõ és
az ingatlan-nyilvántartásban, lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott,
vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan, a rendeltetésszerû használatához
szükséges – helyben szokásos vagy elõírt teleknagyságot meg nem haladó –
földrészlettel együtt, azzal, hogy nem minõsül szükséglakásnak az a helyiség-
csoport, amely csak azért nem sorolható be komfortfokozatba, mert nem rendel-
kezik melegpadlós helyiséggel, 

(9) hasznos alapterület: a végleges falsíkokkal határolt teljes alapterület-
nek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m; a teljes alapterületbe a
helyiségek összegzett alapterülete és az épülethez tartozó fedett és három oldal-
ról zárt külsõ tartózkodó (loggia, fedett és oldalt zárt erkélyek) és a fedett te-
rasz, tornác, tetõtér, valamint a többszintes lakrészek belsõ lépcsõinek egy szin-
ten számított vízszintes vetülete is beletartozik,

(10) kiegészítõ helyiség: az, amely a lakás és az üdülõtulajdon rendeltetés-
szerû használatához szükséges, de huzamos emberi tartózkodásra részben és
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ideiglenesen sem szolgál (tüzelõtér, tüzelõ- és salaktároló, szárító, padlás, szer-
számkamra, szín, pince), 

(11) építmény megszûnése: ha az épületet lebontják, vagy megsemmisül,
(12) nevelési, oktatási intézmény: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

törvény 20-23. §-ában, a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 2. §-
ában és a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában meghatáro-
zott intézmény,

(13) ingatlan: a földdel és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden
dolog,

(14) kommunális beruházás: a közmû (a településekre vagy azok jelentõs
részére kiterjedõ elosztó- és vezetékrendszerek és az ezekkel kapcsolatos léte-
sítmények, amelyek a fogyasztói vízellátási, ide értve a belvíz-, a hõ-, gázener-
gia és távbeszélési igényeit elégíti ki), valamint az út- és a járdaépítés,

(15) állandó lakos: aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba
vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi
területén,

(16) vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára ha-
szonszerzés céljából, üzletszerûen végzõ

a.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott 
egyéni vállalkozó,

b.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott me
zõgazdasági õstermelõ, feltéve, hogy õstermelõi tevékenységébõl 
származó bevétele az adóévben a 600.000 forintot meghaladja,

c.) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszá
molás alatt áll,

d.) egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszá
molás alatt áll

(17) szociális intézmény: a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatá-
rozott személyes szociális gondoskodást nyújtó szervezet, vállalkozás,

(18) egészségügyi intézmény: minden olyan szervezet, vállalkozás, amely járó-
vagy fekvõbeteg ellátást, megelõzõ illetõleg szûrõvizsgálatot, diagnosztikai vizs-
gálatot, gyógyító célú vagy más egészségügyi beavatkozást, utókezelést, rehabili-
tációt, illetve mentõszolgálatot végez, továbbá, amely gyógyszert forgalmaz,

(19) közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Részvénytársaság, a Magyar
Rádió Részvénytársaság, a Magyar Televízió Részvénytársaság, a Duna Televí-
zió Részvénytársaság, a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, a Diákhitel
Központ Részvénytársaság, továbbá a helyi és helyközi menetrend szerinti tö-
megközlekedést lebonyolító szervezetek, a közüzemi ellátást alapellátásként
végzõ szervezetek közül a villamos-, és gázenergia-, távfûtés-, melegvíz-, ivó-
víz-, csatornaszolgáltatást (a továbbiakban: szolgáltatás) nyújtók, ide értve a
viziközmû társulatot is. Alapellátásként az a szervezet végez közüzemi ellátást,
amelynek nettó árbevétele legalább 75%-ban közvetlenül a fogyasztók számára
történõ szolgáltatás nyújtásából származik,

(20) tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet,
aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az
ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerzõdést a földhivatalhoz be-
nyújtották – melynek tényét a földhivatal széljegyezte –, a szerzõ felet kell tu-
lajdonosnak tekinteni. Újonnan létrehozott épület/épületrész tulajdonjogának
átruházása esetén a szerzõdés földhivatalhoz benyújtását követõen a szerzõ fe-
let a használatbavételi engedély kiadásának idõpontjától kell tulajdonosnak te-
kinteni. Egyéb módon történõ tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv
vonatkozó szabályai az irányadók,

(21) helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedés: a díjfizetés elle-
nében bárki által igénybe vehetõ menetrendszerinti személyszállító járatokkal
lebonyolított közlekedés. 

(22) gépjármûtároló (garázs): minden olyan építmény, építményrész, ame-
lyet gépjármûtárolás céljára építettek, illetve gépjármûtárolás céljára akár ideig-
lenesen is használnak.

(23) súlyos mozgáskorlátozott: az a személy aki a súlyos mozgáskorlátozot-
tak közlekedési  kedvezményeinek rendszerérõl szóló jogszabályban meghatá-
rozott állapota  miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minõsül, és ezt a tényt az ott
meghatározott orvosi szakvélemény igazolja.

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE 
46/1997. (XII.9.),  SZÁMÚ RENDELETE 

A HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL
(Egységes szövegû rendelet: hatályos 2005. január 1-tõl)

BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK
A többször módosított Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§-ának (1)

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Köz-
gyûlése illetékességi területén megalkotja a helyi iparûzési adóról szóló rendeletét.

1. §.
AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ide-

iglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparûzési te-
vékenység).

(2) Adóköteles iparûzési tevékenység: a vállalkozó e minõségben végzett
nyereség-, illetõleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

2. §.
AZ ADÓ ALANYA

(1) Az adó alanya a vállalkozó.
(2) Adómentes az (1) bekezdésben felsorolt adóalanyok közül a társadalmi

szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a
közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magán-
nyugdíjpénztár, a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek nem minõsülõ
nevelési-oktatási intézmény abban az adóévben, amelyet megelõzõ adóévben
folytatott vállalkozási tevékenységébõl származó jövedelme (nyeresége) után
társasági adófizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében
–eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem kelet-
kezett. A feltételek meglétérõl az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adó-
hatóságnak.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi
magánszemély és szervezet is feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerzõ-
dés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében a pénzügymi-
niszter állásfoglalása az irányadó.

3. §.
ÁLLANDÓ ÉS IDEIGLENES JELLEGGEL VÉGZETT 

IPARÛZÉSI TEVÉKENYSÉG
(1) A vállalkozó állandó jellegû iparûzési tevékenységet végez az önkor-

mányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik,
függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telep-
helyén) kívül folytatja.

(2) Ideiglenes jellegû az iparûzési tevékenység, ha az önkormányzat illeté-
kességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkezõ vállalkozó

a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,
b) építõipari tevékenységet folytat, illetõleg természeti erõforrást tár 

fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakítások
kal végzett tevékenység idõtartama adóéven belül a 30 napot meg
haladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának
idõtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésé
nek helye telephelynek minõsül,

c) bármely -az a) és b) pontba nem sorolható – tevékenysége, ha an
nak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha 
egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik 
székhellyel, telephellyel.

4. §.
AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZÛNÉSE

(1) Az adókötelezettség az iparûzési tevékenység megkezdésének napjával
keletkezik és a tevékenység megszûnésének napjával szûnik meg.

(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel
végzett iparûzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének idõtartama az
irányadó az adókötelezettség idõbeni terjedelmére.

5. §.
AZ ADÓ ALAPJA

(1) Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó alapja az
értékesített termék, illetõleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az el-
adott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint

a) 1998. évben az anyagköltség 33%-ával,
b) 1999. évben az anyagköltség 66%-ával
d) 2000. évtõl az anyagköltséggel.

(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állan-
dó jellegû iparûzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajá-
tosságaira leginkább jellemzõen – a vállalkozónak kell az 1. számú melléklet-
ben meghatározottak szerint megosztania.

(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetében az adót a
tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden meg-
kezdett nap egy napnak számít.

5/A.§
ÁLLANDÓ JELLEGÛ IPARÛZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN AZ ADÓ

ALAPJÁNAK EGYSZERÛSÍTETT MEGHATÁROZÁSA
(1) Az 5.§. (1) bekezdéstõl eltérõen

a.) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint, az adóévben 
átalányadózó magánszemély (egyéni vállalkozó, mezõgazdasági 
kistermelõ) vállalkozó,

b.) a 10. §.(4) bekezdés a)-d) pontja szerinti más vállalkozó, feltéve, 
hogy nettó árbevétele az adóévet megelõzõ adóévben – 12 hónap-
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nál rövidebb adóévet megelõzõ adóév esetén napi arányosítással szá-
mítva idõarányosan – nem haladta meg a 4 millió forintot, illetve a te-
vékenységét adóévben kezdõ vállalkozó esetén az adóévben – idõará-
nyosan – a 4 millió forintot várhatóan nem haladja meg, az adó alapját
a (2), illetõleg a (3) bekezdésben foglaltak szerint – figyelemmel a (4)
és (5) bekezdésre – is megállapíthatja. 

(2) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti vállalkozó esetében az adó alapja a
személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadó alapjának 20%-kal
növelt összege, azzal, hogy az adó alapja nem lehet több, mint a személyi jöve-
delemadóról szóló törvény szerinti – e tevékenységbõl származó – bevételének
80 százaléka.

(3) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti vállalkozó esetében az adó alapja a
nettó árbevételének 80 százaléka.

(4) Ha az adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti áta-
lányadózásra való jogosultság nem munkaviszony létesítése miatt szûnik meg,
vagy az (1) bekezdés b) pontjában említett vállalkozó az adóévben – idõarányo-
san – 4 millió forintot meghaladó nettó árbevételt ért el, akkor az adó alapját
–az adóév egészére – az 5. § (1) bekezdése szerint kell megállapítani. Ha az (1)
bekezdés a) pontjában említett magánszemély vállalkozó a személyi jövedelem-
adóról szóló törvény szerinti átalányadózásra való jogosultságát munkaviszony
létesítése miatt úgy veszíti el, hogy az adóévben elért árbevétele a 4 millió fo-
rintot nem haladja meg, az iparûzési adójának alapját ebben az adóévben a (3)
bekezdés alkalmazásával is megállapíthatja.

(5) Az adó alapjának (2) vagy (3) bekezdés szerinti megállapítása adóévre
választható, az errõl szóló bejelentést az adóévet megelõzõ adóévrõl szóló be-
vallással egyidejûleg, a tevékenységét év közben kezdõ vállalkozó, illetve ha az
önkormányzat az adót év közben vezeti be, akkor az adókötelezettség keletke-
zését,  illetve az önkormányzat adót bevezetõ rendeletének hatálybalépését kö-
vetõ 15 napon belül kell megtenni az adóhatósághoz.

5/B. §.
(1)  Az egyszerûsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó

alapját – az 5.§.(1) bekezdésében, vagy az 5/A.§-ban foglalt elõírásoktól eltérõ-
en – az egyszerûsített vállalkozói adó alapjának 50 %-ában is megállapíthatja.

(2) Az adó alapjának az (1) bekezdés szerinti megállapítása adóévre választ-
ható, az errõl szóló bejelentést az 5/A.§.(5) bekezdése szerint kell megtenni.

(3) Ha a vállalkozó az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya
alól kikerül, akkor az adó alapját az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló tör-
vény szerinti adóévre az (1) bekezdés szerint, a naptári év hátralévõ részére az
5.§.(1) bekezdése, vagy az 5/A.§ elõírásai szerint kell megállapítani, utóbbi
esetben feltéve, hogy az 5/A.§-ban foglalt feltételek egyébként fennállnak. 

(4) Ha a vállalkozó az egyszerûsített vállalkozó adóról szóló törvény hatálya
alól kikerül, akkor

a.) köteles azt 15 napon belül bejelenteni az önkormányzati adóható
ságnak, s ezzel egyidejûleg a naptári év hátralévõ részére bejelen
tést tenni a várható adó összegérõl. A bejelentett várható adó ös
szege alapján az adóhatóság megállapítja az adóelõleg összegét.

b.) az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti adóév
rõl szóló bevallást az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló tör
vényben meghatározott idõpontig köteles benyújtani, s ezzel egyi
dejûleg az adóévre már megfizetett elõleg és a tényleges fizetendõ
adó összegének különbözetét megfizeti, illetve igényelheti vissza.

5/C.§.
A FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 

ADÓALAP-MENTESSÉG
(1) Az 5.§.(1) bekezdés szerinti adóalap csökkenthetõ az adóévi mûködés

hónapjai alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak az
elõzõ adóévi mûködés hónapjai alapján az elõzõ adóévre számított átlagos sta-
tisztikai állományi létszámhoz képest bekövetkezett – fõben kifejezett – növek-
ménye után 1 millió forint/fõ összeggel.

(2) Nem vehetõ igénybe az adóalap-mentesség azon létszámbõvítéshez,
amely állami támogatás igénybevételével jött létre. E bekezdés alkalmazásában
állami támogatás a Munkaerõpiaci Alapból folyósított olyan támogatás, amely-
nek feltétele új munkahely létesítése.

(3)  Az átlagos statisztikai állományi létszámot a Központi Statisztikai Hiva-
tal Útmutató az intézményi munkaügyi statisztika kérdõíve kitöltéséhez c. kiad-
vány 1999. január 1.napján érvényes szabályai szerint kell – két tizedesjegy
pontossággal – számítani. Az adóévi átlagos statisztikai állományi létszám szá-
mítása során figyelmen kívül kell hagyni azt, aki egyébként a statisztikai állo-
mányi létszámba tartozik, ám állományba kerülését közvetlenül megelõzõen a
vállalkozóval a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kap-
csolt vállalkozásnak minõsülõ vállalkozásnál tartozott az átlagos statisztikai ál-
lományi létszámba.

(4) Az adóévben jogelõd nélkül alakult vállalkozó – magánszemély vállalko-
zónál vállalkozónak az adóévet megelõzõ két adóév egyikében sem minõsülõ

vállalkozó – esetén az elõzõ adóévi statisztikai állományi létszámnak nulla fõt
kell tekinteni. Az adóévben átalakulással létrejött vállalkozó esetén az adóévet
megelõzõ adóév statisztikai állományi létszámának a jogelõd vállalkozó statisz-
tikai állományi létszámát kell tekinteni. Az adóévben szétválással (különválás,
kiválás) létrejött vállalkozók esetén az adóévet megelõzõ adóév számított sta-
tisztikai állományi létszámának a jogelõd vállalkozó statisztikai állományi lét-
számának olyan arányával számított összegét kell tekinteni, amilyen arányt a
szétválással létrejött vállalkozók végleges vagyonmérlegeiben külön-külön fel-
tüntetett vagyonérték képvisel a szétválással létrejött vállalkozók végleges va-
gyonmérlegeiben szereplõ együttes vagyonértékben. Az adóévben egyesüléssel
(összeolvadás, beolvadás) létrejött vállalkozó esetén az adóévet megelõzõ év
statisztikai állományi létszámának az egyesülés elõtt meglévõ jogelõd vállalko-
zók együttes statisztikai állományi létszámát kell tekinteni.

(5)  Az adóalap-mentesség az adóévet követõen az adóévrõl szóló bevallás-
ban vehetõ igénybe.

(6)  Ha az adóévben a vállalkozó átlagos statisztikai állományi létszáma az
elõzõ adóév átlagos statisztikai állományi létszámához képest 5%-ot meghaladó
mértékben csökken, akkor az adóévet megelõzõ adóévre igénybe vett adóalap-
mentesség összegével e rendelet 5.§.(1) bekezdése szerinti adóalapot meg kell
növelni.

6. §.
AZ ADÓ MÉRTÉKE

(1) Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó évi mér-
téke az adóalap 2%-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó mértéke:
a.) a 3. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység-végzés után

naptári naponként 1000 forint,
b.) a 3. § (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység-vég

zés után naptári naponként 5000 forint.
(3) A székhely, illetõleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre

fizetendõ adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedõen – a (4) bekez-
désben meghatározott módon – levonható az ideiglenes jellegû tevékenység
után az adóévben megfizetett adó.

(4) Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve tele-
phely(ek)  szerinti önkormányzatokhoz fizetendõ adóból a vállalkozás szintjén
képzõdõ teljes törvényi adóalap és az egyes (székhely, illetve telephely(ek) sze-
rinti) önkormányzatokhoz kimutatott törvényi adóalapok arányában vonható le.

7. §.
ADÓMENTESSÉG, ADÓKEDVEZMÉNY

(1) Adókedvezményben részesül a vállalkozó, ha a Nagykanizsa város il-
letékességi területére kimutatott 2002. évi adóalapja meghaladja a vállalkozás
szintû adóalap 50 %-át,

a.) Az adókedvezmény mértéke:
– 2003. adóévben az adóalap 2 ezreléke, 
– 2004. adóévben az adóalap 1 ezreléke.

b.) Nem illeti meg az adókedvezmény azt az adóalanyt akinek/amely
nek az adott adóévi vállalkozási szintû adóalapján belül a Nagyka
nizsa város illetékességi területére kimutatott adóalapja nem ha
ladja meg az 50 %-ot, valamint a további adóévek adókedvez
ményét sem veheti igénybe.

c.) Az üzleti év szerint adózó adóalanyok az adókedvezményt az üz
leti év kezdõ idõpontjában érvényes adókedvezmény mértéke sze
rint vehetik igénybe a teljes adóévre vonatkozóan.

(2) Az önkormányzat illetékességi területén: állandó jellegû tevékenységet
kezdõ vállalkozó, ha tevékenységét nem az ipari park  területén kezdi, 

– a kezdés adóévében a fizetendõ iparûzési adóból 100%,
– a kezdést követõ elsõ adóévben a fizetendõ iparûzési adóból 50%,
– a kezdést követõ második adóévben a fizetendõ iparûzési adóból
25% adókedvezményben részesül.

Az adókedvezményt nem veheti igénybe az a vállalkozó, aki/amely átalaku-
lással, jogutódlással jött létre, illetve az a vállalkozás, aki/amely öt naptári éven
belül létesít újra székhelyet vagy telephelyet az önkormányzat illetékességi te-
rületén.

Nem illeti meg az adókedvezmény azt a vállalkozást:
– aki/amely tevékenységét ideiglenes jelleggel kezdte,
– akinek/amelynek az éves nettó árbevételében az eladott áruk beszer-
zési értéke meghaladja az 50%-ot és az éves nettó árbevétele megha-
ladja a 25 millió Ft-ot.

(3) Nem kell a helyi iparûzési adót megfizetni annak a vállalkozónak, aki-
nek/amelynek a kedvezményekkel nem csökkentett helyi iparûzési adó összege
nem éri el a 10.000 forintot.

(4) Nem kell a napi átalányt megfizetni annak, a nem nagykanizsai szék-
helyû illetve telephelyû vállalkozónak, aki/amely Nagykanizsa város illetékes-
ségi területén alkalomszerû iparûzési tevékenységet végez, de annak idõtartama
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adóéven belül nem haladja meg folyamatosan a 31 naptári napot. Ha a tevé-

kenység a 31 naptári napot meghaladja, az adókötelezettség a 32. napon követ-

kezik be.

(5) Adókedvezményben részesül az ipari park területén tevékenységet

folytató vállalkozás a fizetendõ helyi iparûzési adójából, amennyiben beruhá-

zást hajt végre:

a) Az az adóalany aki/amely az ipari park területére betelepül ha: 

– a beruházás értéke 5 millió -500 millió forint között van, akkor

az adókedvezmény idõtartama 2 adóév, az adókedvezmény mérté-

ke az éves fizetendõ adó 30%-a,

– a beruházás értéke 500 millió - 1 milliárd forint között van, ak-

kor az adókedvezmény idõtartama 3 adóév, az adókedvezmény

mértéke az éves fizetendõ adó 40%-a,

– a beruházás értéke 1milliárd forint felett van, akkor az adóked-

vezmény idõtartama 4 adóév, az adókedvezmény mértéke az éves

fizetendõ adó 50%-a.

b) Az adókedvezmény igénybevételének szabályai:

– Betelepülõ vállalkozás: aki/amely az ipari park területén létesít

telephelyet,

– A beruházás üzembe helyezését, az üzembe helyezés napját kö-

vetõ 30 napon belül írásban kell bejelenteni, amelyben a beruházá-

si értéket igazolni kell.

– Az adókedvezmény a beruházás befejezésének adóévét követõ

naptól vehetõ igénybe.

– A kedvezményezett adóalany a beruházás befejezésének adó-

évében mentesül a helyi iparûzési adófizetési kötelezettség alól.

c) Az adókedvezmény megilleti azt a már mûködõ vállalkozást is, 

aki/amely a jelenlegi székhelyén vagy telephelyén folytatott tevé

kenységét megszünteti és akár ugyanazon tevékenység folytatása 

érdekében áttelepül az ipari parkba.

(6) Adóévben 100.000.-Ft/fõ adókedvezményben részesül a vállalkozó,

amennyiben Nagykanizsa város illetékességi területére kimutatott adóévi korri-

gált átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladja az elõzõ adóévi korri-

gált átlagos statisztikai állományi létszámát. Az adókedvezmény az adóévet kö-

vetõ adóévben is érvényesíthetõ, amennyiben az adóév korrigált átlagos statisz-

tikai állományi létszáma nem csökken több mint 1 fõvel. 

Az adókedvezmény igénybevételének feltételei:

a.) A fizetendõ helyi iparûzési adó összege nem lehet kevesebb az 

elõzõ adóévi fizetési kötelezettség összegénél.

b.) Az adóév utolsó napján - amelyre az adókedvezmény vonatkozik -

helyi iparûzési adóhátralékkal nem rendelkezik.

c.) A korrigált átlagos statisztikai állományi létszám növekményét két

tizedes pontossággal kell megállapítani, és a kedvezmény igény

bevételének kiszámítási alapjául a tizedesek nélküli növekményt 

kell alapul venni

(7) 

a.) 2004.január 1-tõl kezdõdõen a 2,5 millió forintot meghaladó vál

lalkozási szintû adóalappal rendelkezõ adóalanyok a 7.§.-ban 

meghatározott kedvezményeket nem vehetik igénybe.

b.) Azon vállalkozások akik/amelyek 2003.december 31-ig jogosult

ságot szereztek az adókedvezmények bármelyikéhez, azt a ked

vezmény lejártáig igénybe vehetik, de legkésõbb 2007.december 

31-ig. Az igényjogosultságról 2004. január 31-ig az önkormányza

ti adóhatósághoz bejelentést kell tenni.

c.) A 2,5 millió forint vállalkozási szintû adóalapot meg nem haladó 

vállalkozások esetében a kedvezmények 2004. január 1-tõl is 

igénybe vehetõk az ott meghatározott feltételekkel.

(8) Mentes a vállalkozó külföldön végzett termék-elõállító tevékenységébõl,

valamint a külföldön elõállított termék külföldön történõ forgalmazási, tárolási,

elosztási tevékenységébõl származó, az önkormányzatra jutó adóalapja.

A mentesség feltétele:

– adózónak 2003. évben – 2003. május 31-i adóbevallásban bevallott –

2002. adóévi adókötelezettségének 20 %-kal növelt összegét kell meg-

fizetni helyi iparûzési adó címén,

– a 2003.  adóévet követõen az elõzõ évi adófizetési kötelezettség 12

százalékkal növelt összegét köteles megfizetni helyi iparûzési adóként

minden adóévben,

– az adókedvezmény a 2007. év december 31. napjáig vehetõ igénybe,

– adóalany köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely ellenõrizhetõen

alkalmas a külföldön végzett tevékenységbõl származ6 árbevétel és

adóalap elkülönítésére.

(9) Az elõtársaságként tevékenységét kezdõ vállalkozó esetében a (2) be-

kezdés szerinti elsõ kedvezményezett adóévnek a társaság cégbírósági bejegy-

zésének idõpontja szerint elkezdett adóév minõsül. Az elõtársasági idõszakra

vonatkozóan az adóalanyt a (2) bekezdésben foglaltak alapján a kezdés adóévé-

ben meghatározott mértékû adókedvezmény illeti meg, különös figyelemmel a

(7) bekezdésben foglaltakra.

8. §.
BEJELENTÉSI, BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉG

(1) A vállalkozó az adókötelezettséget, illetve adóköteles bevételszerzõ te-

vékenységet annak keletkezésétõl (a tevékenység megkezdésétõl) számított 15

napon belül köteles bejelenteni (bejelentkezés). A bejelentést az erre a célra

szolgáló nyomtatványon írásban kell megtenni.

A vállalkozót az adóhatóság az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal által

megállapított adószámon, illetve adóazonosító jelen tartja nyilván.

(2) Az adózó az ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenységét annak

megkezdésekor, a piaci és vásározó tevékenységet végzõ vállalkozó az adóáta-

lány megfizetésekor köteles az (1) bekezdés szerinti bejelentést megtenni.

(3) Az adózónak az adókötelezettséget érintõ változást annak bekövetke-

zésétõl számított 15 napon belül az önkormányzati adóhatósághoz be kell jelen-

teni.

(4) A vállalkozónak az adóköteles tevékenységérõl adóbevallást kell tenni

az erre a célra rendszeresített nyomtatványon:

a.) az éves adóbevallást az adóévet követõ május 31-ig kell benyújtani,

b.) évközi megszûnés esetén a megszûnés napjától számított 30 napon

belül kell  adóbevallást tenni.

c.) a naptári évtõl eltérõ üzleti évet választó adózó adómegállapítási, 

adóbevallási és befizetési kötelezettségét az adózás rendjérõl szóló

törvény szabályozza.

Az ettõl eltérõ eseteket az adózás rendjérõl szóló törvény határozza meg.

(5) Hatályát veszítette.

(6) Az adózó éves vagy záró adóbevallása benyújtásakor az adóhatóság

felhívására nyilatkozatot köteles tenni a nyilvántartásában szereplõ és vele szer-

zõdéses kapcsolatban állt, vagy álló ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevé-

kenységet folytató adózó adóalapjának megállapításához. A nyilatkozatot a

rendszeresített formanyomtatványon kell megtenni.

9. §.
AZ ADÓELÕLEG MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS AZ ADÓ MEGFIZETÉSE
(1) A vállalkozó – a (4) bekezdésében foglaltak kivételével – a helyi ipar-

ûzési adóra adóelõleget köteles fizetni.

(2) Az adóelõleg összege

a.) ha az adóévet megelõzõ adóév idõtartama 12 hónapnál nem rövi

debb, az adóévet megelõzõ adóév adójának megfelelõ összeg;

b.) ha az adóévet megelõzõ adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a 

megelõzõ adóév adójának az adóévet megelõzõ adóév naptári nap

jai alapján adóévre számított összege;

c.) adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén

az adóév közben kezdõ vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat 

az adót elsõ alkalommal vagy év közben vezeti be, az adóévre be

jelentett várható adó összege.

(3) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre

módosul, továbbá ha a vállalkozó az adóévet megelõzõ évben az önkormányzat

rendelete alapján adómentességet vagy adókedvezményt vett igénybe, de az

adóévben az adómentesség vagy az adókedvezmény nem vagy nem teljes mér-

tékben illeti meg, akkor az elõleg összegét az adóalap, az adómérték, illetõleg a

mentesség, kedvezmény megszûnése, a kedvezmény mértékének változása fi-

gyelembevételével kell megállapítani.

(4) Nem köteles adóelõleget fizetni az elõtársaság, továbbá az adóköteles

tevékenységet jogelõd nélkül kezdõ vállalkozó, az adókötelezettség keletkezé-

sének adóévében. Nem alkalmazható ez a rendelkezés a már mûködõ, de az ön-

kormányzat illetékességi területén elsõ ízben adóköteles tevékenységet kezdõ

vállalkozó esetében.

(5) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerõre emel-

kedéséig a (2) bekezdés a.)-b.) pontjában említett vállalkozó az adóelõleget az

elõzõ fizetési meghagyás alapján fizeti. 

(6) Az adóhatóság a fizetendõ adóelõleg mértékét az éves adóbevallás, il-

letve a várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.

(7) Az iparûzési adóelõleget az adózó félévi részletekben az adóév márci-

us 15-ig, illetve szeptember 15-ig fizetheti pótlékmentesen.

(8) Az (1) – (7) bekezdésben foglaltak alkalmazásával megállapított adó-

elõleg és az éves adókötelezettség különbözetét a tárgyévet követõen, az éves

bevallásban kell elszámolni. A különbözetet a bevallásra elõírt idõpontig –

amely a tárgyévet követõ május 31. – kell megfizetni, illetve ettõl az idõponttól

lehet visszaigényelni.

(9) A vállalkozónak a helyi iparûzési adóelõleget – az egyszeres könyvve-

zetésre kötelezettek kivételével – a várható éves fizetendõ adó összegére az

adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.

(10) Az ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység után az adóáta-

lányt a tevékenység befejezésének napján kell megfizetni.
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(11) Hatályát veszítette

(12) Ha a vállalkozás megszûnése után az adószámla egyenlege 1.000.- Ft

alatti tartozást mutat, az adóhatóság az összeget törléssel rendezi.

(13) Ideiglenes (alkalmi) iparûzési tevékenység esetén a mûködés idõtarta-

ma szerint járó adó készpénzben is megfizethetõ a helyi adótörvényben megha-

tározott pénzkezelési feltételek alapján.

(14) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló

1990. évi C. törvény, az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény és a he-

lyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköreirõl szóló 1991. évi XX.

törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

10. §.
ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

E rendelet alkalmazásában:

(1) önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási

határa által behatárolt – bel- és külterületet magában foglaló – térség, amelyre

az önkormányzati hatáskör kiterjed,

(2) adóév: az a naptári év, amelyre az adó kötelezettség vonatkozik, továb-

bá a helyi iparûzési adó tekintetében a számvitelrõl szóló törvény hatálya alá

tartozó adózóknál az üzleti év.

(3) nettó árbevétel:

a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele

(egyszeres könyvvitelt vezetõ vállalkozó esetében: a pénzügyileg 

rendezett nettó árbevétel és a nem pénzben kiegyenlített értékesí-

tés nettó árbevételének együttes összege), növelve a befektetett 

pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok, valamint az egyéb 

kapott (járó) kamatok és kamatjellegû bevételek üzleti évben ki

mutatott összegének 50%-ával, csökkentve a jövedéki adó fizeté-

sére kötelezett vállalkozó esetében az adóhatósággal elszámolt – 

az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb ráfordítások 

között kimutatott – jövedéki adó összegével, továbbá az egyéb rá-

fordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrá-

ciós adó, energiaadó összegével, feltéve, ha az így elszámolt re-

gisztrációs adó, energiaadó összege az értékesítés nettó árbevételét

növelte, a b.)-j.) pontokban foglalt eltérésekkel,

b) a hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál: a kapott kamatok

és kamatjellegû bevételek csökkentve a fizetett kamatokkal és ka-

matjellegû ráfordításokkal, növelve az egyéb pénzügyi szolgálta-

tás bevételeivel, a befektetési szolgáltatások bevételeivel és a nem 

pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételével. Fedezeti ügyletek

esetén az alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének 

és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/nyereségének 

nyereségjellegû különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A szám-

viteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek ese-

tében azok eredményének összevont különbözete tartozik a nettó 

árbevételbe, ha az nyereségjellegû, 

c) biztosítóknál: a biztosítástechnikai eredmény növelve a nettó mû-

ködési költségekkel, a befektetésekbõl származó biztosítástechni-

kai ráfordításokkal (csak életbiztosítási ágnál), az egyéb biztosí-

tástechnikai ráfordításokkal, a kapott kamatokkal és kamatjellegû 

bevételekkel, a biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszkö-

zök bevételeivel, a befektetések értékesítésének árfolyamnyeresé-

gével és az egyéb befektetési bevételekkel (nem életbiztosítási ág-

nál), az életbiztosításból allokált befektetési bevétellel, valamint a 

nem biztosítási tevékenység bevételeivel, valamint csökkentve a 

Kártalanítási Számlával szemben ráfordításként elszámolt összeg-

gel, a tûzvédelmi hozzájárulásként elszámolt összeggel és a bizto-

sítottaknak visszajuttatandó befektetési eredménnyel. Fedezeti 

ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszte-

ségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/nyere

ségének nyereségjellegû különbözete tartozik a nettó árbevételbe. 

A számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyle-

tek esetében azok eredményének összevont különbözete tartozik a 

nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegû, 

d) a költségvetési szerveknél: a vállalkozási tevékenységgel kapcso-

latos pénzforgalmi bevétel,

e) vállalkozásoknál: a befektetési szolgáltatási tevékenység bevéte-

lei növelve a nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei-

vel, valamint a kapott kamatokkal és kamatjellegû bevételekkel. 

Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) nyereségé-

nek/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségé-

nek/nyereségének nyereségjellegû különbözete tartozik a nettó ár

bevételbe. A számviteli törvény szerinti kereskedési célú szárma-

zékos ügyletek esetében azok eredményének összevont különbö-

zete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegû,

f) az egyházi  jogi személynél, valamint az egyház által alapított in

tézménynél: a könyvvezetési kötelezettségtõl függõen a vállalko

zási tevékenységbõl származó, az a) pont alatti nettó árbevétel, 

vagy pénzforgalmi bevétel,

g) külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepénél: a fiók

telep számviteli beszámolója alapján kimutatott, az a) pont szerinti

- illetve, ha a külföldi székhelyû vállalkozás a b), c) és e) alpontok

valamelyikében említett szervezet, akkor az ott meghatározottak 

szerinti - nettó árbevétel,

h) b)-g) pontban nem említett szervezetnél (lakásszövetkezet, társas-

ház, alapítvány, társadalmi szervezet, ügyvédi iroda, intézmény 

stb.) - könyvvezetési kötelezettségtõl függõen - a vállalkozási te-

vékenységbõl származó, az a) pont szerinti nettó árbevétel vagy 

pénzforgalmi bevétel. Nem minõsül vállalkozási tevékenységbõl 

származó árbevételnek a társasház és a lakásszövetkezet belsõ 

szolgáltatásából származó árbevétele,

i) a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény hatálya alá 

tartozó vállalkozók esetében a tevékenységükkel (termékeladás, 

szolgáltatás) összefüggésben kapott általános forgalmi adó nélküli

készpénz, jóváírás, természetben kapott juttatás, vagy bármilyen 

vagyoni érték, növelve az árkiegészítéssel és csökkentve a fo-

gyasztási adóval, továbbá az adóhatósággal elszámolt regisztráci-

ós adó összegével, feltéve, ha a regisztrációs adó összege a termék

ellenértéke részeként bevételként került kimutatásra,

j) a kockázati tõkebefektetésekrõl, a kockázati tõketársaságokról, va-

lamint a kockázati tõkealapokról szóló törvény hatálya alá tartozó 

kockázati tõketársaságoknál és a kockázati tõkealapoknál: az a.) 

pont szerinti nettó árbevétel, valamint a befektetett pénzügyi esz

köznek minõsülõ részvények, részesedések - kockázati tõkebefek-

tetések - eladási árának és könyv szerinti értékének különbözeté-

ben keletkezett, a mérlegkészítés idõpontjáig pénzügyileg realizált

árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után kapott osz-

talék és részesedés együttes összege,

(4) vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára ha-

szonszerzés céljából, üzletszerûen végzõ

a.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott 

egyéni vállalkozó,

b.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott me-

zõgazdasági õstermelõ, feltéve, hogy õstermelõi tevékenységébõl 

származó bevétele az adóévben a 600.000 forintot meghaladja,

c.) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszá-

molás alatt áll,

d.) egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszá

molás alatt áll.

(5) székhely: belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okira-

tában), a cégbejegyzésben (bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó ese-

tében a vállalkozói igazolványban ekként feltüntetett hely. Ilyen hely hiányában

vagy ha több ilyen hely van, akkor a központi ügyvezetés helye, a magánsze-

mélyek esetében az állandó lakóhely. A külföldi székhelyû vállalkozás magyar-

országi fióktelepe vonatkozásában a székhely alatt a cégbejegyzésben a fiókte-

lep helyeként megjelölt helyet kell érteni.

(6) telephely: 

a.) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye – függetlenül a 

használat jogcímétõl –, ahol részben vagy egészben iparûzési te-

vékenységet folytat azzal, hogy a telephely kifejezés magában 

foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a mûhelyt, a raktárt, a bá-

nyát, a kõolaj- vagy földgázkutat, az irodát, a fiókot, a képvisele-

tet, a termõföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingat

lant,

b.) a hang, kép, adat vagy egyéb információ (ideértve a rádió- és tele-

vízió programokat is) vezetéken, kábelen, rádión, optikai úton 

vagy elektromágneses rendszer útján történõ továbbítását szolgáló

berendezés, amennyiben annak üzemeltetése rendszeres személyes

jelenlétet kíván.

c.) vezetékes gázszolgáltatás, villamosenergia-szolgáltatás (a további

akban ezen  alpont alkalmazásában együtt: szolgáltatás) közvetle-

nül a végsõ fogyasztónak történõ nyújtása esetén azon önkor

mányzat illetékességi területe, ahol a szolgáltatás nyújtása a végsõ

fogyasztó számára történik. 

(7) közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Részvénytársaság, a Magyar

Rádió Részvénytársaság, a Magyar Televízió Részvénytársaság, a Duna Televí-

zió Részvénytársaság, a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, a Diákhitel

Központ részvénytársaság, továbbá a helyi és helyközi menetrend szerinti tö-

megközlekedést lebonyolító szervezetek, a közüzemi ellátást alapellátásként

végzõ szervezetek közül a  távfûtés-, melegvíz-, ivóvíz-, csatornaszolgáltatást

(a továbbiakban: szolgáltatás) nyújtók, ideértve a víziközmû társulatot is. Alap-

ellátásként az a szervezet végez közüzemi ellátást, amelynek nettó árbevétele
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legalább 75%-ban közvetlenül a fogyasztók számára történõ szolgáltatás nyúj-
tásából származik, 

(8) eladott áruk beszerzési értéke: a kettõs könyvvitelt vezetõ vállalkozá-
sok esetében a vásárolt –  és változatlan formában eladott anyagoknak, áruknak
– a számvitelrõl szóló törvény szerint az eladott áruk beszerzési értékeként el-
számolt – bekerülési (beszerzési) értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint – a
személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó – pénzforgalmi
nyilvántartást vezetõ vállalkozók esetében a tárgyévi árubeszerzésre fordított
kiadás, csökkentve a kifizetett árukészlet leltár szerinti záró értékével, növelve
a kifizetett árukészlet leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az eladott áruk
beszerzési értékét az az érték, amellyel az adóalany a (9) bekezdés szerint
anyagköltségként, a (12) bekezdés szerint közvetített szolgáltatások értékeként
nettó árbevételét csökkentette,

(9) anyagköltség: a kettõs könyvvitelt vezetõ vállalkozások esetében a vá-
sárolt anyagoknak – a számvitelrõl szóló törvény szerint – anyagköltségként el-
számolt bekerülési (beszerzési) értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint – a
személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó – pénzforgalmi
nyilvántartást vezetõ vállalkozók esetében a tárgyévi anyagbeszerzésre fordított
kiadás, csökkentve a kifizetett anyagkészlet leltár szerinti záró értékével, növel-
ve a kifizetett anyagkészlet leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az anyag-
költséget a saját vállalkozásban végzett beruházáshoz felhasznált anyagok be-
kerülési (beszerzési) értéke, továbbá az az érték, amellyel az adóalany (8) be-
kezdés szerint az eladott áruk beszerzési értékeként, a (12) bekezdés szerint a
közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevételét csökkentette,

(10) anyag, áru: a számvitelrõl szóló törvény szerinti vásárolt készletekbõl
az anyagok, az  áruk,

(11) Hatályát veszítette. 
(12) közvetített szolgáltatások értéke: az adóalany által saját nevében vásá-

rolt és a harmadik személlyel (a megrendelõvel) írásban kötött szerzõdés alap-
ján, a szerzõdésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan for-
mában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás értéke. Közvetített
szolgáltatásnál az adóalany vevõje és nyújtója is a szolgáltatásnak, az adóalany
a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrende-
lõvel kötött szerzõdésbõl a közvetítés lehetõsége, a számlából a közvetítés té-
nye, vagyis az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szol-
gáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron,
egyértelmûen megállapítható. Ide sorolandó továbbá a közvetített szolgáltatá-
sok közé nem tartozó, az adóalany által továbbszámlázott olyan alvállalkozói
teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany mind megrendelõjével,
mind alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv szerinti - írásban kötött - vállal-
kozási szerzõdéses kapcsolatban áll, feltéve, hogy azzal az adóalany a (8) be-
kezdés szerint eladott áruk beszerzési értékeként vagy a (9) bekezdés szerint
anyagköltségként nettó árbevételét nem csökkentette,

(13) idényjellegû tevékenység: az a vállalkozási tevékenység, amelyet a vál-
lalkozó állandó székhellyel, telephellyel az év meghatározott szakához kötötten
rendszeresen végez.

(14) saját vállalkozásban végzett beruházás: a számviteli törvény szerinti
tárgyi eszköznek minõsülõ eszközök saját vállalkozásban végzett megvalósítá-
sa, létesítése, bõvítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, élettarta-
mának növelése, eredeti állagának helyreállítását szolgáló felújítása – ide nem
értve a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló
javítási, karbantartási munkákat, továbbá az erdõnevelési, erdõfenntartási,
erdõfelújítási munkákat – akkor is, ha az adóalany kizárólag a beruházás meg-
valósításához szükséges anyagot biztosítja. 

(15) korrigált átlagos statisztikai állományi létszám: A Központi Statisztikai
Hivatala Útmutató az intézményi munkaügyi statisztika kérdõíve kitöltéséhez c.
kiadvány 1999.január 1-napján érvényes szabályai szerint éves szinten számított
állományi létszám, ideértve a saját nevében és saját kockázatára rendszeresen,
haszonszerzés céljából vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyt, to-
vábbá azt a tulajdonost, aki vállalkozásában személyes közremûködésre kötele-
zett, vagy azt mellékszolgáltatásként végzi, valamint a segítõ családtagot;

(16) külföldön végzett termék-elõállító tevékenység: ha a külföldi termék-
elõállító tevékenység, valamint a külföldön elõállított termék külföldön történõ
forgalmazási, tárolási , elosztási tevékenység végzésének helye és a teljesítés
helye szerzõdésekkel is alátámasztottan ténylegesen külföldi – a Magyar Köz-
társaság államhatárain kívüli –, továbbá amely tevékenység során az adóalany-
nyal szerzõdõ fél nem minõsül belföldi személynek, a külföldi szerzõdõ fél gaz-
dasági tevékenységének székhelye, illetve állandó telephelye – vagy ezek hiá-
nyában állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye – külföld.

(17) piaci és vásározó kiskereskedelem: piacokon, vásárokon folytatott kic-
sinybeni, közvetlenül a végsõ fogyasztónak történõ értékesítés,

(18) építõipari tevékenység: a Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztá-
lyozási Rendszere (TEÁOR) 2003. január 1-jén hatályos besorolása szerint az
Építõipar nemzetgazdasági ágba tartozó tevékenységek összessége,

(19) nevelési, oktatási intézmény: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 20-23. §-ában, a felsõoktatásról szóló törvény 1993. évi LXXX. tör-

vény 2.§-ában és a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában
meghatározott intézmény;

(20) az egyszerûsített vállalkozói adónak a számviteli törvény hatálya alá
nem tartozó alanya esetében nettó árbevétel: a (3) bekezdés i.) pontja szerinti
nettó árbevétel, eladott áruk beszerzési értéke és anyagköltség: a (8) és a (9) be-
kezdésben foglalt, pénzforgalmi nyilvántartást vezetõ vállalkozókra meghatáro-
zott eladott áruk beszerzési értéke és anyagköltség,

1. számú melléklet
A HELYI IPARÛZÉSI ADÓ ALAPJÁNAK MEGOSZTÁSA

1. Az a vállalkozó, akinek a tárgyévet megelõzõ teljes adóévben az iparûzési
adóalapja (a továbbiakban: adóalap) nem haladta meg a 100 millió Ft-ot, a kö-
vetkezõ 1.1., 1.2.vagy  2.1.pont szerinti adóalap-megosztási módszer valame-
lyikét köteles alkalmazni.

1.1 Személyi jellegû ráfordítással arányos megosztás módszere
A székhely, telephely(ek) szerinti településekhez (a továbbiakban együtt: települé-

sek) tartozó foglalkoztatottak – ideértve a magánszemély vállalkozó (Htv. 52. §. 26.
a)-d) pont) esetében önmagát is – után a tárgyévben elszámolt személyi jellegû ráfor-
dítások arányában osztható meg az adóalap. Személyi jellegû ráfordításnak a mellék-
let alkalmazásában az tekintendõ, amit a számvitelrõl szóló törvény annak minõsít,
és a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény, illetõleg a személyi jövedelem-
adóról szóló törvény alapján költségként elszámolható. A magánszemély vállalkozó
esetében az önmaga után elszámolt személyi jellegû ráfordítás címén – az említett
törvényekben foglaltaktól függetlenül – 500.000 Ft-ot kell figyelembe venni. 

Ha a nem magánszemély vállalkozó ügyvezetõje (a vállalkozónak a társasági
szerzõdésben, az alapító okiratban képviseletére feljogosított magánszemély)
után az adóévben személyi jellegû ráfordítás nem merül fel, akkor ezen ügyveze-
tõ után 500 000 forintot kell figyelembe venni személyi jellegû ráfordítás címén.

A településen kívül változó munkahelyen foglalkoztatott személyek esetében
a ráfordítást annál a településnél kell figyelembe venni, ahol ezen személyek
tényleges irányítása történik.

A részletszámítás a következõ:
a) A vállalkozó összes személyi jellegû ráfordításának összegét 100 

%-nak véve, meg kell állapítani az egyes településekre esõ szemé-
lyi jellegû ráfordítások százalékos arányát.

b) A vállalkozó adóalapjának olyan százaléka tartozik az egyes te-
lepülésekhez, amilyen arányt az a) pont szerint megállapított szá-
zalék képvisel.

1.2 Eszközérték arányos megosztás módszere:
A településekhez tartozó, az adóév folyamán a vállalkozási tevékenységhez

használt tárgyi eszközök eszközértékének együttes összege arányában kell az
adóalapot megosztani. Tárgyi eszköz mindaz a saját tulajdonú, bérelt, lízingelt
eszköz, amely a számvitelrõl szóló törvény szerint tárgyi eszköz lehet. Az 50
ezer forint beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket – a használat idejétõl füg-
getlenül – csak az aktiválás évében és az azt követõ adóévben kell figyelembe
venni. A tárgyi eszköz értéke (eszközérték) a tárgyi eszköznek az e melléklet
szerint figyelembe veendõ értéke.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény, illetõleg a személyi jö-
vedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozó egyrészt az említett
törvények rendelkezései szerint az adóévben elszámolható értékcsökkenési leírás,
a költségként elszámolható bérleti díj, lízing díj összegét veheti eszközérték cí-
mén figyelembe, ezen túlmenõen azon egyébként a vállalkozás tevékenységéhez
használt tárgyi eszközök után, amelyek a  költségek között nem szerepelhetnek

- termõföld esetében aranykoronánként 500 forintot,
- telek esetében a beszerzési érték 2 %-át kell eszközértéknek tekinteni.
Ha az eszközérték az elõbbiek szerint nem állapítható meg, akkor a számvi-

teli törvény szerinti ingatlanok esetén a beszerzési érték 2%-a, egyéb eszközök
esetén a beszerzési érték 10%-a tekinthetõ eszközértéknek. Ha a nyilvántartás-
okból a beszerzési érték nem állapítható meg, akkor a beszerzési értéknek a tár-
sasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint megállapított piaci ér-
ték tekintendõ.

Az 50 ezer forint beszerzési érték alatti tárgyi eszköz esetében az aktiválás
évében a beszerzési (bekerülési) érték, az aktiválás évét követõ adóévben a be-
szerzési (bekerülési) érték 50%-a az eszközérték.

A településen kívül változó munkahelyen hasznosított tárgyi eszközök eseté-
ben az eszközértéket annál a településnél kell figyelembe venni, ahol ezek mû-
ködtetésének tényleges irányítása történik, illetõleg – jármûveknél – ahol azt
jellemzõen tárolják.

A részletszámítás a következõ:
a) A vállalkozó összes eszközértékének összegét 100%-nak véve, 

meg kell állapítani az egyes településekre esõ eszközértékek szá-
zalékos arányát.

b) A vállalkozó adóalapjának olyan százaléka tartozik az egyes telepü-
lésekhez, amilyen arányt az a)  pont szerint megállapított százalék 
képvisel.
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2.1. Az a vállalkozó, akinek a tárgyévet megelõzõ teljes adóévben az adó-
alapja meghaladta a 100 millió forintot, köteles a következõ adóalap megosztási
módszert alkalmazni.

Az adóalap olyan hányadát kell a személyi jellegû ráfordítással arányos meg-
osztás módszerével (1.1. pont) megosztani, amilyen arányt a személyi jellegû
ráfordítások összege képvisel a személyi jellegû ráfordítás és eszközérték
együttes összegén belül. A fennmaradó adóalap-részre az eszközérték arányos
megosztás módszerét (1.2. pont) kell alkalmazni.

A részletszámítás a következõ:
a) Az adóalapot két részre – személyi jellegû ráfordítás arányos meg

osztás módszerével megosztandó és eszközérték arányos megosz-
tás módszerével megosztandó részre – kell osztani. A személyi 
jellegû ráfordítással arányos megosztás módszerével megosztandó
adóalap-rész megállapítása az alábbi képlet szerint történik:

VAa
AH = ________________

VAa + VAb
ahol VAa = az 1.1. pont szerinti összes személyi jellegû ráfordítás 
összege, VAb = az 1.2. pont szerinti összes eszközérték összege, 

AH = a VAa és VAb együttes összegén belül a VAa hányada.
Az adóalapnak az AH százalékban kifejezett hányadát a személyi 
jellegû ráfordítás arányában kell a települések között megosztani, 
az adóalapnak a fennmaradó részét pedig eszközérték arányosan 
kell a települések között megosztani.

b) Az adott településre esõ adóalap egyenlõ az adott településre a 
személyi jellegû ráfordítással arányos megosztási módszerrel ki
számított rész-adóalap, valamint az eszközérték arányos megosz-
tási módszerrel kiszámított rész-adóalap együttes összegével.

2.2. Vezetékes gázszolgáltatás, villamosenergia-szolgáltatás (a továbbiakban
ezen alpont alkalmazásában együtt: szolgáltatás) közvetlenül a végsõ fogyasztó
részére történõ nyújtása esetén – az 1. számú melléklet 1. és 2.1. pontjában fog-
laltaktól eltérõen – a helyi iparûzési adó alapját 5.§.(1) bekezdés az önkormány-
zat illetékességi területén folytatott szolgáltatásnyújtásból származó számviteli
törvény szerinti nettó árbevételnek a szolgáltatásnyújtásból származó összes
számviteli törvény szerinti nettó árbevételben képviselt arányában kell megosz-
tani a székhely, telephely szerinti önkormányzatok között.

3. Az egyes településekre esõ adóalapok együttes összege egyenlõ a vál-
lalkozó adóalapjának összegével.

4. Az adóelõleg számításánál ugyanazt a módszert kell alkalmazni, mint
az adó számításánál.

5. Az adóalap-megosztásra vonatkozó számításokat – a kerekítés általá-
nos szabályai alapulvételével – hat tizedesjegy pontossággal kell elvégezni.

6. A megosztás módszerét, az adóelõleg és adó számításának menetét a
vállalkozónak

– az adóhatóságok (állami, önkormányzati) által ellenõrizhetõ módon,
írásban rögzítenie kell.

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
50/2004. (XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE

A TALAJTERHELÉSI DÍJJAL KAPCSOLATOS BEVALLÁSI, 
ELJÁRÁSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYOKRÓL

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a környezetterhelési díjról szó-
ló 2003. évi LXXXIX. tv. 21/A.§.(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján a következõ rendeletet alkotja.

1.§.
A RENDELET HATÁLYA

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a mûszaki-
lag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási ható-
sági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ide-
értve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. 

2.§.
BEJELENTÉSI, BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉG

(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelye-
zéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak önadózással kell megálla-
pítania, bevallania és megfizetnie a tárgyévet követõ év március 31-ig. 

(2) Ha a kibocsátó több telephelyet mûködtet, a bevallását telephelyenként
köteles megtenni. Ennek érdekében olyan nyilvántartást köteles vezetni, amely-
bõl a díjfizetés alapja valamint összege telephelyenként megállapítható.   

3.§.
A DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGSZÛNÉSE

(1) A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal szû-
nik meg, amely napon a kibocsátó a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatorná-
ra ráköt.

(2) A kibocsátónak a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszû-
nésérõl, annak bekövetkezésétõl számított 30 napon belül bevallást kell tenni az
önkormányzati adóhatósághoz.

4.§.
A DÍJ MEGFIZETÉSE

(1) A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlával rendelkezõ ki-
bocsátónak bankszámlájáról történõ átutalással, a pénzforgalmi bankszámlával
nem rendelkezõnek belföldi postautalványon kell teljesíteni az Önkormányzat
11749015-15432694-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára.

5.§.
ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

(1) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az illetékes
önkormányzati adóhatóság látja el.

(2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelye-
zéshez kapcsolódó talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kap-
csolódó jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és beszedéshez való jog el-
évülésére, pénzügyi ellenõrzésére, valamint végrehajtására az e rendeletben
nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjérõl szóló törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.

(3) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi
területén vízszolgáltatást végzõ szervezetet a kibocsátókra vonatkozóan:

– kibocsátóként a szolgáltatott víz mennyisége;
– a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe
vett víz mennyisége tekintetében.

(4) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli azt a folyékony hulladék szállí-
tására feljogosított szervezetet, aki/amely az önkormányzat illetékességi terüle-
tén lévõ kibocsátó telephelyérõl folyékony hulladékszállítást végez:

– kibocsátóként és telephelyenként, az elszállított szennyvíz mennyisé-
ge tekintetében.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatás benyújtási határideje a
naptári év március 31. napja. Az adatszolgáltatás a naptári évet megelõzõ év
adatait valamint a kibocsátó azonosításához szükséges adatokat tartalmazza. 

6.§.
ÁTALÁNY ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT TALAJTERHELÉSI DÍJ
(1) Az a kibocsátó aki/amely nem méréssel igazolt és felhasznált

szennyvízelhelyezést alkalmaz, átalányként a (2) bekezdésben megállapított
vízfelhasználást alkalmazza az éves talajterhelési díj alapjának megállapítá-
sakor.

(2) Az átalány mértéke: 120 liter/fõ naponta.
(3) A talajterhelési díj éves összegének megállapításakor azon állandó lak-

címmel rendelkezõket kell figyelembe venni, akik a kibocsátóval közös háztar-
tásban élnek, valamint a tartózkodási idõt naptári napokban kell meghatározni.     

7.§.
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet 2005.január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a talajterhelési díjjal kap-

csolatos bevallási, eljárási és adatszolgáltatási szabályokról szóló
31/2004.(VI.30.) számú rendelet hatályát veszti azzal, hogy a 2004. évi talaj-
terhelési díjról szóló adóbevallást a kibocsátó a 2004. december 31-én hatá-
lyos rendeletnek megfelelõen teljesíti, a különbözetet megfizeti illetve vissza-
igényli.

(3) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik

Nagykanizsa, 2004.december 14.

KANIZSAI KÖZLÖNY
Szerkeszti: a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap, Nagykanizsa, Király u. 47. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. Felelõs kiadó:
a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõje. Szerkesztõség: Nagykanizsa, Király u. 47. Levélcím: 8800 Nagykanizsa, Pf.: 154. Tel/fax.: 93/312-305.
Megjelenik: a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap mellékleteként. Fénymásolatként nem terjeszthetõ!



DÖMDÖDÖM
A budapesti Dunai Mesehajó

Dömdödöm Színházának elõadá-
sát nézhették meg a gyerekek
Nagykanizsán a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központban. A köz-
ismert Tappancs, Tudorka gyer-
meklapok megbízásából állítot-
ták színre többek között a Tap-
pancs és a meseerdõ, avagy a ku-
tyafája! címû darabot is, életre
keltve a színpadon a havonta
megjelenõ újság szereplõit. A
Dömdödöm Színházat – koráb-
ban Dörmögõ Dömötör Színház
néven ismerhette õket a közön-
ség – hat fõs színtársulata már
nyolc éve együtt van. Általában
200-300 fõs bemutató színházak-
ban vendégszerepelnek. Egy-egy
produkciójukkal sokáig járják az
országot, hogy mindenhol megis-
merjék a mesét. Az öt éve bemu-
tatott, a Sicc a kismacskáról szó-
ló darab 400 elõadást élt meg.
Második éve dolgoznak Tap-
panccsal és barátaival.

VARÁZSLATOK A TÛZZEL
Február 17-éig látható Járási Il-

dikó iparmûvész, Varázslatok a
tûzzel címû kiállítása a Hevesi

Sándor Általános Iskola galériájá-
ban. A képbe foglalt új világ meg-
formálása, a mû születésének fo-
lyamata szakadatlan munka, szaka-
datlan küzdelem – kezdte tárlatnyi-
tó szavaiban Lengyák István galé-
riavezetõ pedagógus. A nõi lélek
kifinomultságával és türelmével
megfogalmazott meseszerû, múlt
béli látomások, egyfajta lelki va-
rázslatok, képbe égetett mágikus
erõk. Járási Ildikó mûvészete idõt
visszapergetõ mûvészet, mert úgy
tudunk elmerülni a képek fölidézte
emberi legendák idõtlen világában,
mintha istenként forgathatnánk az
idõ kerekét. A mitológiai alakokat,
motívumokat ábrázoló tûzzománc
képek, a mûvésztõl megszokott
élénk, és ezüst-szürke színek mel-
lett pasztell színeikben is magukra
vonják a figyelmet. A megnyitó
ünnepi hangulatát a Farkas Ferenc
Városi Zeneiskola tanárai és tanít-
ványai, valamint a Hevesi iskola
versmondói színesítették. A kiállí-
tást Árváné Szabó Judit és Lengyák
István rendezte. a mûsort Wilheim
Erzsébet pedagógus vezette.

ÉVÉRTÉKELÉS
Az elmúlt év munkáját értékelte

a Honvéd Kaszinóban tartott saj-
tótájékoztatóján a Nagykanizsai
Polgári Egyesület. Dezsõ Ferenc
elnök összegzésében kiemelte: az
egyesület 2004-re teljesedett ki,
mert több, idõközben létrejött, de
külön szervezetként mûködõ pol-
gári körrel, civil szervezettel
alakított ki jól mûködõ kapcsola-
tot. Sikereik közé tartozott a petí-
ció, aláírásgyûjtés és az EU-s par-
lamenti képviselõ választáson va-
ló részvétel. Fontos tevékenysé-
gük a nemzeti ünnepek megtartá-

sa, a hagyományok ápolása és a
múltra emlékezés. Az összefogás
eredményességét mutatja a nagy
sikerrel megrendezett I. Civil
Szabadegyetem is, valamint a
Civil Klub által február 4-ére
szervezett farsangi bál. 

FICÁNKOLÓ
Immár nyolcadik alkalommal

adott otthont a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ a Vackor
Óvoda által szervezett, óvodá-
soknak szóló mûsornak. Az
évek óta tartó hagyomány sok

örömet csalt felnõttek és gyere-
kek arcára egyaránt. Hat óvoda
kisgyermekei adták elõ mûsoru-
kat, de a közönség soraiból a
többi óvodából érkezõ óvodás
is megnézte társaik produkcióit.
Elsõként a Platán sori Vackor
Óvoda, majd a Hétszínvirág, a
Kossuth téri Vackor ovi, a Mi-
cimackó, õket követõen pedig a
Rózsa és a Hevesi Óvoda gyer-
mekei vették birtokba a színpa-
dot. A nagycsoportosok 5-6
perces zenés, mozgásos mûso-
rokkal készültek a januári ren-
dezvényre. A klasszikus és a
modern gyermekzenék egyaránt

részét képezték a színvonalas
gyermekmûsornak. Polgár
Péterné, a Vackor Óvoda veze-
tõje elmondta, hogy céljuk min-
denekelõtt, hogy az óvodás kor-
osztály egy tartalmas, kulturális
programot adjon egymásnak sa-
ját korosztályuk szórakoztatá-
sára. 

ÁLLATOK FARSANGJA
Már évek óta hagyomány,

hogy a Farkas Ferenc Városi
Zeneiskola Szülõi Munkaközös-
sége és a Kanizsai Zeneiskoláért
Alapítvány közös farsangi prog-
ramot szervez. Az idei az Álla-
tok farsangja címet kapta. A
HSMK színpadán felléptek az
intézmény tanárai és diákjai,
akik színes, hangulatos produk-
cióikkal vidám hangulatot te-
remtettek. A rendezvényt az
idén Kandúr-igazgató és a Cica-
kórus nyitotta meg, majd a zene-
ovisok produkciója következett,
aztán a tavalyi vándorkupa-
nyertesektõl hallhattuk-láthattuk
a majmok karát, aztán eljött a
TV-maci és Alf, láthattunk kati-
cákat, zenélt a Chikago Bulls,
Szafarira mehettünk az Orff
Ütõegyütessel. A programot az
ifjúsági fúvósok nagysikerû ka-
csatánca zárta. A vándorkupát
az Orff Ütõegyüttesnek ítélte a
tavalyi legjobb. 
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JANUÁR 28.

JANUÁR 25.

JANUÁR 27.

KORMÁNYDÖNTÉSEKRÕL
A Fidelitas nagykanizsai csoportjának el-

nöke Fertig István és alelnöke, Bizer András
szerdai sajtótájékoztatójukon a kormány
újabb megszorító lépéseivel foglalkoztak,
amelyek már-már teljesen ellehetetlenítik a
fiatalok életkörülményeit.

MÉG MINDIG A RÉGI HIBÁK
Az év elsõ soros közgyûlésének értékelé-

se kapcsán megállapítható, hogy az elmúlt
évvel a városvezetés hibáit nem hagyta ma-
ga mögött a város vezetése – mondta pénte-
ki sajtótájékoztatóján dr. Kolonics Bálint
önkormányzati képviselõ. Polgármester úr
beszámolójában egyre rövidebben tájékoztat
az eseményekrõl. A szakbizottságok szak-
mai ajánlásának figyelembe nem vétele to-
vább hordozza magában a szakmailag nem

megalapozott döntések sorozatát. Új
SZMSZ-t fogadott el a közgyûlés, ám a Fi-
desz-frakció javaslatait figyelmen kívül
hagyták – mondta dr. Csákai Iván. Polai
József önálló képviselõi indítványát sem
támogatták. 

BÁTRABB POLITIZÁLÁS! 
Az SZDSZ ezt az esztendõt a bátrabb

politizálásnak szenteli, hiszen csak egy  ha-
tározott politizálással lehet Magyarország
sikeres az EU-ban, és bátrabb politizálással
lehet a magyar gazdaságot versenyképeseb-
bé tenni – hangsúlyozta január 31-én tartott
sajtótájékoztatóján Kovács Kálmán infor-
matikai és hírközlési miniszter. 

– A magunk elõtt görgetett kérdéseket
most érdemes napirendre tûzni, és nem a
választási kampányban – folytatta a mi-

niszter. – E gondolatokkal indítottuk el a
Döntsünk vagy hallgassunk jelszóval az Én
országom sorozatot. Az SZDSZ vitaindító
44 kérdéskörében szerepel többek között az
eutanázia, a családon belüli erõszak, a ho-
moszexualitás, a környezetvédelem, a
drogkérdés, az iskolai nevelés, az egyházi
iskolák, az õssejtkutatás és a klónozás. 

Kovács Kálmán a közelmúltban Kíná-
ban tett útjáról kiemelte: a kínai technoló-
giai ipar keresi az európai piacon való
megjelenés lehetõségét. Magyarország re-
gionális bázis lehet Kína számára Európa
felé. Szeretné elérni, hogy Kanizsára, illet-
ve Zala megyébe is eljöjjenek az óriáscé-
gek képviselõi. Nagykanizsa betölthetné a
logisztikai központ szerepét, akár az M7-
es kapcsán is.
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Nk-án a belvárosban 126 m2-
es, három szoba + hallos csalá-
di ház kerttel, garázzsal eladó,
vagy Nagykanizsai illetve Bala-
ton parti lakásra cserélhetõ ér-
tékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-
136 (5327K)

Nk-án a belvárosban 700 m2-
es, társasház építésére is alkalmas
telek eladó! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5446K)

Kiskanizsán a Pivári utcá-
ban 120 m2-es, négy szobás, két
fürdõszobás, vegyes fa-, gáz
fûtéses családi ház (8x9 méte-
res garázzsal, nyári konyhával,
melléképületekkel, földpincé-
vel) 1200 m2-es telekkel eladó.
Irányár: 15 millió Ft. Érd.:
30/480-2586 (4649K)

Bajcsán 120 m2-es családi ház
eladó. Érd.: 30/270-8592 (5478K)

Nk-án a Hevesi úton garázs
eladó, közvetlenül az üzletsor
mögött. Érd.: 30/508-0302
(5479K)

Zalaszentbalázson, gyönyörû
helyen kisebb falusi ház, bútoro-
zottan, olcsón eladó. Érd.: 93/391-
378, 30/650-7536 (5495K)

Kiskanizsán kétszobás családi
ház, kis területen, olcsón eladó.
Érd.: 93/700-150 (5496K)

Elcserélném Nk-i, 42 m2-es,
belvárosi, félkomfortos, önkor-
mányzati lakásomat kisebb belvá-
rosi, komfortos, önkormányzati-
ra. Fizetek rá. Tel.: 93/322-537
(5497K)

Nagyrécsén családi ház költö-
zés miatt eladó. Érd.: 30/543-2220
(5499K)

Nk-án a Platánsoron egyszo-
bás, 37 m2-es, üres, földszinti la-
kás hosszabb távra kiadó. Kaució
szükséges! Érd.: 30/270-9881
(5502K)

Golden retriever minõségi kis-
kutyák és Labrador retriever
törzskönyv nélküli kiskutyák ta-

vaszra elõjegyezhetõk.
www.rszkennel.uw.hu (5488K)

Babaholmik, gyönyörû babru-
hák, lábbelik, kismama együtte-
sek, használati kelléket kedvezõ
áron eladók. Érd.: 93/326-516
(5492K)

5 részes Mondo szekrénysor
(tölgyszínû), 4 részes Harmónia
szekrénysor íróasztallal, valamint
Júlia ülõgarnitúra eladó. Érd.:
30/448-6072 (5493K)

Négyhónapos németjuhász kö-
lyökkutya, ugyanitt 4+1-es
téligumi garnitúra (155x13-as) el-
adó Nk-án. Tel.: 20/345-5102,
93/325-828 (5501K)

Az Ön számára értéktelen vas-
hulladékot, forgalomból kivont
gépjármûvét készpénzért átve-
szem! Ugyanitt használt autóalkat-
részek eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)

Bármilyen írott anyag, diploma-
munkák, szakdolgozatok gépelését,
szerkesztését vállalom rövid határ-
idõvel. Tel.: 30/9932-534 (5494K)

Nagykanizsán induló beás
nyelvtanfolyamra korlátotzott
számban jelentkezõket várok! Tel:
30/2957-694

Honda CLX eladó. Irányár:
100.000 Ft. Érd.: 30/5444-444
(5503K)

Skoda 120L GLS friss mûszaki
vizsgával, eredeti állapotban eladó.
Érd.: 30/263-7705 (5504K)

APRÓHIRDETÉS

Értesítem a 
Kedves Betegeket, hogy 

fogorvosi magánrendelõmet
2005. január 19-én 

3

Nagykanizsa-Miklósfa, 
Kápolna tér 2. sz. 

Mindenki Házában 
megnyitottam

Teljeskörû fogászati 
ellátás

Dr. Kovács Krisztina
fog- és szájbetegségek 

szakorvosa

RENDELÉSI IDÕ:

Hétfõ: 14-18 óra
Kedd: 14-18 óra
Szerda: 09-12 óra
Csütörtök: 14-18 óra
Péntek: 09-12 óra

BEJELENTKEZÉS
az alábbi 

telefonszámokon: 

30/245-7762
93/312-672

Kõnig menü �� 400 Ft / menü kiszállítva

�� VVáállllaallaattii  ééttkkeezztteettéésstt  vváállllaalluunnkk
�� ÉÉttkkeezzééssii  jjeeggyyeett  eellffooggaadduunnkk
HHaavvii  ééttllaapp:: wwwwww..kkoonniiggmmeennuu..hhuu

ÉÉrrdd..::  9933//770000--113377

� Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.

� A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással.

� Meglévõ rendszerek FIGYELÕKÖZPONTRA
történõ díjtalan csatlakoztatása.

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20.
Telefon: 93/ 312-706

Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül 
3 napos elbírálással, 2-4 %-kal alacsonyabb kamattal!

0 %-os kezelési költséggel!
Pl.: 200.000 Ft – 36 hó – 7.331 Ft * 400.000 Ft – 36 hó – 14.662 Ft

Igényeljen hitelkártyát díjmentesen!
T-Mobile arany-, platinakártyával jövedelemigazolás nélkül max.

510.000 Ft-os hitelkerettel!
Tel.: 30/9949-003, 30/8589-760

A BOLYAI JÁNOS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA

február 5-én szombaton
9.00 órától és február 18-
án pénteken 16.00 órától 
NYÍLT NAPOKAT

szervez a leendõ elsõ 
osztályos gyermekek és

szüleik számára.
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NÕI TEREMFOCI!
A kanizsai labdarúgó lányok

újabb megmérettetésen vettek
részt Egerváron. Az év elején
megrendezet Fillinger-kupán egy
harmadik hellyel lettek gazdagab-
bak a Benedek József edzõ által
irányított Avantgardosok. 

A serleg mellé egy különdíj is
társult. A mezõny legjobb játéko-
sának a nagykanizsai Baloghné

Munkácsi Andreát választották.
ÚJABB KOSARAS

GYÕZELEM – 
EZÚTTAL IDEGENBEN

Fehérvár KC – Kanizsa KK-
DKG-EAST 80-102. A hazaiak-
nál az Albacomp-os „T" licenszes
Soós, míg a kanizsai csapatnál a
ZTE-bõl „T" licensszel szereplõ
Simon sérülés miatt hiányzott  Az
elsõ negyedtõl kezdve egyenle-
tesen jó csapatmunkával õrölte fel
a fehérváriak erejét a vendégcsa-
pat. Boldizsár és Kiss felváltva
követte kullancs módjára
Wittmannt, aki szintén az „Alba"
„T" licenszese. Millei és Koma a
lepattanókban járt élen, Sági és
Domonkos pedig elsõsorban a
pontgyûjtésben – bár védekezés-
ben is megtették a magukét. A
csereként beálló Volf és Zsámár is
remekül pótolta és  tehermentesí-
tette a pihenõt kapottakat. Az ak-
ciókat türelmesen, pontosan szö-
vögette a vendég együttes, így
egyre inkább elhúztak. A hazai
csapat így kénytelen-kelletlen be-
letörõdött a vereségbe. Beák és
Hidi tartotta a lelket a csapatban,
míg a kanizsaiaknál mindenki
hozzá tudott tenni a csapat telje-
sítményéhez. Összességében a ka-
nizsai csapat meglepõ, de ilyen
arányban is megérdemelt gyõzel-
met aratott és vágott vissza a ha-
zai vereségért. Kanizsa KK: Bol-
dizsár Gábor (6); Domonkos And-
rás (20/9); Koma Dániel (15); Sá-
gi Péter (27/12); Millei Attila (9)
Csere: Volf Dávid (8); Zsámár
Krisztián (12); Kiss Viktor (5);
Széplaki József. Edzõ: Silló Zsolt.

– A harmadik olyan mérkõzé-

sünk, ahol az egész csapat hoz-

záállását csak dicsérni tudom.

Remélem nem szakad meg a

szép sorozat, így szurkolóink-

nak sok kellemes, ellenfeleink-

nek pedig sok kellemetlen meg-

lepetést okozunk a hátra lévõ

fordulókban – értékelt Silló
Zsolt edzõ.
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FFeebbrruuáárr  88..  kkeedddd

FFeebbrruuáárr  99..  sszzeerrddaa

FFeebbrruuáárr  1100..  ccssüüttöörrttöökk

FFeebbrruuáárr  55..  sszzoommbbaatt

FFeebbrruuáárr  66..  vvaassáárrnnaapp

FFeebbrruuáárr  44..  ppéénntteekk  

07:30 Krónika 07:45 K’arc: Maros
Gábor önállóestje, Osváth Miklós
emlékkiállítás, Kotnyek István –
harangszó a dombok között 08:09
Mese: Erdei szépségverseny 08:14
Jelkép – református 08:24 Krónika
08:38 Jövõ 7 – Fûttünk 08:50 Sport
– Vajda Szidónia sakkozó 09:04
Krónika 09:18 Storyboard 17:30
Széchenyi lovas kupa 18:00 Króni-
ka 18:14 Mese: Isten tíz parancso-
lata 18:18 Szivárvány sztár maga-
zin 18:30 Bartók Ifjúsági Fúvósze-
nekar koncertje Makóról 19:00
Krónika 19:15 Nyugat magazin
19:40 Jelkép – katolikus 19:50
Krónika 20:04 K’arc 20:30 Hírháló
21:00 Szuperhekus kutyabõrben –
amerikai akció-vígjáték 

06:30 Krónika 06:45 Szivárvány
sztár magazin 07:00 Nyugat maga-
zin 07:24 Mese: Isten tíz parancsola-
ta 07:30 Krónika 07:45 Jelkép – ka-
tolikus 07:55 K’arc 08:20 Krónika
08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30
Maksavízió 10:00 Szentföldi szent
helyek 10:30 Fürdõ a föld alatt
11:00 Csanádpalotai Nemzetközi
Böllértalálkozó 11:30 Vendégváró
erdõ 17:30 Business-mix magazin.
Gazdaságról közérthetõen 18:00 A
Halasi Csipke Japánban 18:30 Tv
mozi: Idegen arcok – magyar film
20:05 Válogatás a hét mûsoraiból
20:30 Hírháló 21:00 Kalózföldi ka-
landok 2. -kanadai film 23:00 Bence
show  23:30 Különjárat 

06:30 Idegen arcok – magyar film
08:05 Válogatás a hét mûsoraiból
08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30
Képes Recept. Egészségrõl, beteg-
ségrõl  10:00 Bartók Ifjúsági Fú-
vószenekar koncertje Makóról
11:00 Brill 20 magazin. Vállalko-
zásról mindenkinek 11:30 Kuplung
– autós magazin 17:30 Nyitott
egyetem 18:00 Kuplung 18:30 TV
mozi:  Hannibál tanár úr – magyar
film 20:15 Válogatás a hét mûsora-
iból 20:30 Hírháló 21:00 Indíték:
elõítélet – amerikai thriller 23:00
Maksavízió 23:30 Bencze show

07:30 Nyugat-Régió 08:00 TV-
mozi: Hannibál tanár úr – magyar
film 17:30 A kultúra végvárai. A

makói zeneiskola 10 éve 1. rész
18:00 Krónika 18:13 Mese: Hóem-
ber 18:17 Jelkép – adventista 18:30
Brill 20 magazin. 19:00 Krónika
19:15 Jövõ 7 19:27 Kamarai per-
cek 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:02 Nyugat-Régió 20:30
Hírháló - az ország hírei 21:00 Sa-
sok  London felett – olasz-francia-
spanyol kalandfilm 

07:30 Krónika 07:45 Jövõ 7 07:57
Kamarai pecek 08:09 Mese: Hó-
ember 08:14 Adjuk magunkat
08:24 Krónika 08:34 Nyugat-
Régió 09:04 Krónika 09:18 Jelkép
- adventista 17:30 A kultúra vég-
várai. A makói zeneiskola 10 éve
2. rész 18:00 Krónika 18:15 Mese:
Csipike és Kukucsi 18:18 Jelkép –
katolikus 18:30 Színházról – szín-
házra 19:00 Krónika 19:15 Házban
ház körül 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:04 Jövõ 7 20:15
Kamarai percek 20:30 Hírháló
21:00 Kalandos földetérés– olasz
akcióvígjáték 

07:30 Krónika 07:45 Házban ház
körül 08:09 Mese: Csipike és
Kukucsi 08:14 Adjuk magunkat
08:25 Krónika 08:38 Jövõ 7 08:50
Kamarai percek 09:05 Krónika
09:15 Jelkép–katolikus 17:30
Egészségmagazin, Egészségrõl, be-
tegségrõl 18:00 Krónika 18:14 Me-
se: Kolumbusz tojása 18:18 Jel-
kép–evangélikus 18:30 Maksavízió
19:00 Krónika 19:15 Jövõ 7 19:27
Sport 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:04 Házban ház körül
20:30 Hírháló – az ország hírei
21:00 Óvakodj a szöszitõl – ameri-
kai komédia 

07:30 Krónika 07:45 Jövõ7 07:57
Sport 08:09 Mese: Kolumbusz tojá-
sa 08:14 Adjuk magunkat 08:24
Krónika 08:38 Házban ház körül
09:04 Krónika 09:18 Jelkép – evan-
gélikus 17:30 Biztonsági zóna
18:00 Krónika 18:14 Mese: Tün-
dérszerelem 18:18 Jelkép – refor-
mátus 18:30 Polgári Társaskör az
ezredfordulón 19:00 Krónika 19:10
K’arc 19:40 Adjuk agunkat 19:50
Krónika 20:04 Jövõ 7 20:16 Sport
20:30 Hírháló - az ország hírei
21:00 Szerencsés nap – amerikai
film   

MÛMÛ SS OROR AA
Február 4 – Február 10-ig

TÚRAAJÁNLAT
Az Olajipari Természetbarát

Egyesület február 6-ára a
Bajcsai erdõbe szervez kirán-
dulást. Indulás 11 órakor az
autóbusz-állomásról, érkezés
vissza gyalog. A 14 km-es táv
útvonala: Bajcsa – Cerinai-
erdõ – Bajcsai erdõ –
Hidegkúti legelõ – Nagykani-
zsa. Részvételi díj a Volán díj-
szabása szerint.

Tél –VÉG

KIÁRUSÍTÁS
a Briliáns

ÉKSZERüzletben

2900 Ft/gr 14K
Aranyékszerek a 
készlet erejéig!

Nagykanizsa
VASEMBERHÁZ



OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584

FIGYELEM!FIGYELEM!
DIALÓG NYELDIALÓG NYELVSTÚDIÓVSTÚDIÓ

az áprilisi ANGOL és NÉMET,
– EU-S ÉS ÁLLAMI 

bizonyítványt is nyújtó –,
NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÕ, 

40 órás, speciális 
tanfolyamot szervez

vizsgáztató tanárok vezetésével, 

INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL

30% TANDÍJ-ÉS VIZSGADÍJ
VISSZATÉRÍTÉS!!!

Beiratkozás: február 22-ig

Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. 
Tel.: 93/326-413, Mobil: 30/400-5253

E-mail: info@dialognk.hu,  Web: www.dialognk.hu

HHEEVVEESSII  SSÁÁNNDDOORR  MMÛÛVVEELLÕÕDDÉÉSSIIHHEEVVEESSII  SSÁÁNNDDOORR  MMÛÛVVEELLÕÕDDÉÉSSII KKÖÖZZPPOONNTTKKÖÖZZPPOONNTT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.:  311- 468 * Jegyárusítás: 14 – 18 óráig

A Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft. 
NAGYKANIZSAI csapatába keres 
GÉPKOCSIVEZETÕKET

Hosszú távon gondolkodó, megbízható, szolgáltatás területén szí-
vesen dolgozó munkatársat keresünk, aki nagy munkabírással, jó
kommunikációs és kapcsolatteremtõ készséggel rendelkezik.

Mûszaki jellegû végzettség, nehézgépkezelõi tanfolyam, (daruke-
zelõi, rakodógép kezelõi), E kategóriás jogosítvány, ADR valamint
Belföldi Árufuvarozói vizsga megléte a felvételnél elõnyt jelent.

Amennyiben szeretne egy sikerorientált cég csapatának tagja len-
ni, kézzel írott, fényképes önéletrajzát (elérhetõségeinek feltûnteté-
sével), valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok-, jogo-
sítványok fénymásolatát juttassa el címünkre:

Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.

Vurczer Jánosné

A Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft.
NAGYKANIZSAI csapatába keres

RAKODÓKAT
Hosszú távon gondolkodó, megbízható, szolgáltatás területén szí-

vesen dolgozó munkatársat keresünk, aki nagy munkabírással, jó
kommunikációs készséggel rendelkezik.

Gépkezelõi, rakodógép kezelõi tanfolyam, (darukezelõi, targonca-
kezelõi, emelõgép kezelõi ) a felvételnél elõnyt jelent.

Amennyiben szeretne egy sikerorientált cég csapatának tagja len-
ni, kézzel írott, fényképes önéletrajzát (elérhetõségeinek feltûnteté-
sével), valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok-, jogo-
sítványok fénymásolatát juttassa el címünkre:

Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.

Vurczer Jánosné

FEBRUÁR 16. 15 ÓRA
Nyugdíjasok Szabadegyeteme
ÁLOMFEJTÉS AZ ÖNISMERET 
TÜKRÉBEN 
Elõadó: Kustár Zsuzsa iparmûvész
elõadása

FEBRUÁR 22. 16.30 ÓRA
GEMENC ÉLÕVILÁGA - elõadás
Elõadó: Zöldvári Ákos, a Duna - Dráva
Nemzeti Park munkatársa
FEBRUÁR 25. 18 ÓRA
MUZSIKÁNÁL NINCS JOBB BARÁT

A Tüttõ János nótaklub jubileumi estje
Sztárvendégek: Szalai Antal és népi ze-
nekara, Bokor János, Kerekes Katalin,
Vásárhelyi Prodán Miklós és Demeter
Ágnes nótaénekesek
Belépõdíj: 500 Ft


