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MINDENKI ISKOLÁJA!

Téli – tavaszi tanfolyamok

ANGOL, NÉMET, OLASZ
nyelvbõl államilag

ellenõrzött minõségben!
gyerekeknek, fiataloknak, felnõtteknek
általános és szaknyelvi tanfolyamok
emelt szintû érettségire felkészítés
normál és intenzív ütemû képzések
cégeknek kihelyezett oktatás (költségmentesen)

GARANTÁLTAN A TE ISKOLÁD!
ingyenes próbavizsga (tanulóinknak)
ingyenes vizsga (a legjobbaknak)
garantált nyelvvizsga (szerzõdéssel)
kedvezõ óradíj – részletfizetés

Oktatás és vizsgáztatás helyben!

Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93 / 326 413

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

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

KATEDRA
(Dialóg) NYELVISKOLA

A régészeti feltárást követõen hamarosan megkezdõdhet
az Erzsébet téri, egyenként száznyolc autó tárolására alkal-
mas két mélygarázs kivitelezése. Ezt azon a helyszíni bejá-
ráson közölték a beruházó Silo Parking Hungary Zrt. szak-
emberei, amelyet a város önkormányzati képviselõi és a saj-
tó munkatársai számára tartottak. A „szemlén” részt vett
Marton István polgármester is.

Az eddig eltelt idõszakban (mióta az ásatások lezárultak) két,
mintegy húsz méter átmérõjû kört alakítottak ki a kivitelezõ
szakemberei az Erzsébet tér palánkkal leválasztott részén, ame-
lyekbe vasbeton határoló falakat építenek – tudtuk meg
Hostyánszki József logisztikai vezetõtõl.

– A földet kitermelõ kanál csaknem harmincöt méter mély-
re ás majd le, a munkagödör mintegy kilencemeletnyi mély-
ségû lesz – magyarázta a szakember. – A konkrét munkála-
tok elõreláthatóan napokon belül elkezdõdhetnek, s számítá-
saink szerint mintegy nyolc hónapon keresztül tartanak
majd. Az építkezés során közel húszezer köbméternyi földet
termel ki a kivitelezõ, amelyet a város vezetõinek kérésére a
Thúry-városrész -a volt laktanya- területén helyezünk el.
Ugyan a befejezés végsõ határidejét az idõjárás erõsen be-
folyásolhatja, az azonban biztos: idén biztosan beüzemeljük
a rendszert.

– A projekt költségvetése összességében 1,6 milliárd forint -
ezt cégünk megelõlegezi-, ami a számításaink szerint tizenkét év
alatt térülhet meg – vette át a szót Nagy Gábor, a beruházó
képviselõje. – Egy óra parkolásért körülbelül egy eurónak meg-

felelõ összeget kell majd fizetni az autósoknak, de természetesen
lehet napi, heti, vagy havi bérleteket is vásárolni, sõt, lehetõség
lesz csak éjszakai bérlet váltására is. 

Várhatóan Zalaegerszegen is épülnek mélygarázsok (hazánk-
ban egyébként a nagykanizsai objektumok lesznek az elsõk), a
két város mélyparkolóit felügyelõ diszpécserközpontot pedig
Kanizsán alakítják ki. Hostyánszki József logisztikai vezetõ
még hozzátette: tervek készülnek arra vonatkozóan, hogy a ré-
gészeti feltárás során elõkerült bástyafalat a mélygarázs felszí-
nén stilizált formában megjelenítenék. 

Horváth Attila

AA mmooddeerrnn kkoorr vvíívvmmáánnyyaa

A cég vezetõi a kivitelezés állásáról tájékoztatták 
a város megjelent képviselõit

Pazar mûsorral ünnepelték a Magyar Kultúra Napját Kiskanizsán, a Móricz Zsigmond Mû-
velõdési Házban január tizenkilencedikén. Az ünnepi mûsort Balogh László, az Oktatási, Kul-
turális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta: a nemzet
valamennyi tagjának gondolatban el kellene végre jutni oda, hogy magyarnak lenni, magyar-
ságunkat vállalni nem szégyen. (Folytatás a 3. oldalon)

AA MMaaggyyaarr KKuullttúúrraa NNaappjjáánn

BÚTORÁRUHÁZ
Nagykanizsa, Teleki út. 31.  (BMW Autószalon mellett)

Telefon: 93/311-198 Fax: 93/536-198
Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig 9-17, szombaton 9-12 óráig
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A közelmúltban
a kiskanizsai „Bo-
zs ik-programos”
l abda rúgópa l án -
tákhoz neves ven-
dég érkezett, hiszen
a Ferencváros fut-
ballistája, Deme Im-
re látogatta meg
õket egyik edzésük
alkalmával. A zöld-
fehérek középpá-
lyása annál is in-
kább nagy örömmel
tett eleget a meghí-
vásnak, mivel családi
kötelékek fûzik a városrészhez, ráadásul annak idején Horváth Ferenc keze
alatt ott ismerkedett meg a sportág alapjaival. Mint azt Magyar Antal, a kicsi
focisták trénere megjegyezte, a példa adott a fiatal futballisták elõtt, lévén ki-
tartással, no és persze, jó adag szerencsével akár ilyen szintre is eljuthatnak. S
ha már a kiskanizsai labdarúgás szóba került, a lelkiismeretes munka a tavaszi
idénykezdetig is tovább zajlik – serdülõ szinttõl egészen a felnõttekig. A Póka
Ferenc, Magyar Antal, Ifjovics Ferenc vezette szakmai stáb szép eredményeket
ért el az õszi szezonban, melyekbõl csak annyit emelnénk ki, hogy a megyei II.
osztályban jelenleg listavezetõk a „Sáskák”, s jó esélyük van a megyei elsõbe
való visszakerülésre. -pl-

A rendkívül eredményes országos baj-
nokság után nincs megállás a Zalaerdõ-
Hevesi DSE sportakrobatáinál. Már csak
azért sem, mert egy nagyon rangos ver-
senyre kaptak meghívást, de a többit in-
kább Sósné Kutasi Margit, az egyesület el-
nöke ismertette:

– Bátran állíthatom, hogy az elmúlt esz-
tendõ számunkra a sikerek éve volt, hiszen
sportolóink – eredményesség szempontjából
is – maximálisan kitettek magukért – érté-
kelt röviden a Hevesi Sándor Általános Is-
kola igazgatója. – S milyen az élet, szinte er-
re rímelve kapott a Zalaerdõ-Hevesi DSE
egy nagyon rangos versenyre történõ meg-
hívást Angliába február utolsó hetére. Va-
gyis, amilyen szépen kezdõdött számunkra a
téli idõszak, olyan nívós eseménnyel is zá-
rulhat az a szigetországban. Igaz, ami egy
bizonyos szempontból a vég, az a verseny-
szezonunk kezdete is egyben, hiszen 2007-
ben sem lesznek egyszerû erõpróbák sport-
akrobatáink számára.

-polgár-

15Sport2 Napról

„ZÖLD” KÖZBESZERZÉS
Mindannyian érzékeljük, hogy a hagyo-

mányos energiagazdálkodás és energiapoliti-
ka kifulladóban van – hangsúlyozta  az
önkormányzati „zöld” közbeszerzésrõl tar-
tott sajtótájékoztatóján Kovács Kálmán, az
SZDSZ Zala megyei elnöke, a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztérium államtitkára.
– A fenntartható fejlõdéshez kell eljutni,
melynek gondolatát a zöldmozgalom évtize-
dekkel ezelõtt elindította, és amelyet a kör-
nyezetvédelemben már átültettek – hangsú-
lyozta. Az EU nemrég adta ki a „zöld” köz-
beszerzésrõl szóló kézikönyvét. Hazánkban
ugyanezt kívánja meghirdetni a szabadde-
mokrata vezetésû környezetvédelmi tárca is.
Az állam, illetve az önkormányzatok járja-
nak élen, a beruházásaikban és a szolgálta-
tások vásárlásában részesítsék elõnyben az
alternatív és megújuló energiaforrásokat, az
újrahasznosított anyagokból készülõ árucik-
keket és a környezetbarát technológiát –
mondta Kovács Kálmán. Azt szeretnék, ha
ez beépülne a közbeszerzésbe. Röst János
önkormányzati képviselõ kiegészítésként
elmondta, Halász Gyulával önálló képvise-
lõi indítványt nyújtanak be, amelyben java-
solják, hogy a városi közbeszerzéseknél kö-
telezõen építsék be a zöld közbeszerzési
szabályzatot. 

FIDESZ
Bizzer András önkormányzati képviselõ

és Fertig István, a Fidesz helyi szervezeté-
nek elnökségi tagja sajtótájékoztatón rea-
gált a Magyarországi Szociáldemokrata
Párt önkormányzati képviselõjének, Bo-
gár Ferencnek a majdani vagyonkezelõ
társaság létrehozásával kapcsolatos aggá-
lyaira. A fideszes politikusok úgy vélik, a
Nagykanizsai Vagyonkezelõ Részvénytár-
saság létrehozása segít többek között ab-
ban, hogy az átláthatóság javuljon például
a lakbérek esetében, s így mind az önkor-
mányzat, mind a tulajdonos érdekei job-
ban érvényesüljenek. Továbbá kiemelték a
munkahelyek teremtésére tett erõfeszítése-
iket, illetve cáfolták, hogy úgynevezett
pártkatonák kinevezésével próbáltak volna
befolyást kieszközölni. Kijelentették: a
pozícióosztogatásban nem lesz partner a
Fidesz, hiszen õket soha sem a pozíciók,
hanem a feladatok érdekelték.

A CIVIL HÁZRÓL
A Nagykanizsai Civil Kerekasztal 30

szervezete képviseletében összevont mun-
kacsoport értekezletet tartott a Halis István
Városi Könyvtárban. A tanácskozás két fõ

napirendi pontjában a Nagykanizsai Civil
Szolgáltató Iroda létrehozása és a Civil Ház
ügye szerepelt. A Civil Ház kialakításával
kapcsolatban két helyszínt jelöltek meg. Az
egyik javaslat a felújított régi mozi, az Ifjú-
sági és Civil Ház elsõ és második szintjé-
nek egy részét kéri, ugyanis a régi mozi tel-
jes komplexumának kezelését nem tudják
felvállalni. A másik javaslat a Vasemberház
elsõ emeletén lévõ, üresen álló volt városi
képtár, mely véleményük szerint minimális
ráfordítással használható lenne erre a célra.
Az önkormányzattól azt kérik, hogy az üze-
meltetési költségek biztosításával az egyik
ingatlant bocsássa a rendelkezésükre. A
mûködtetés személyi feltételeit a Civil
Szolgáltató Iroda biztosítaná – mondta
Gyertyánági Endre koordinátor.

PAP GÁBORÉ A ROTARY-DÍJ

A Rajnai Miklós Bánffy-díjas bölcsész
által szervezett, „A magyar mûveltség kin-
csestára” címû mûvelõdéstörténeti szabad-
egyetem résztvevõi is köszöntötték a Ma-
gyar Kultúra Napját, a Himnusz születés-
napját. A nagy érdeklõdésre számot tartó
ünnepségre január tizennyolcadikán került
sor a Halis István Városi Könyvtárban, ahol
dr. Márkus Ferenc nyugalmazott középis-
kolai tanár mondott köszöntõt. A pedagó-
gus beszédében hangsúlyozta: a magyar
kultúra fája ma is erõs és sokágú. Ezt köve-
tõen Rajnai Miklós a szabadegyetem szer-
vezõi ajándékaként átadta Czupi Gyulának,
a Halis István Városi Könyvtár igazgatójá-
nak a Képes Krónika tanulmányokkal ki-
egészített kötetét, valamint Kunkovács
László: Táltoserõ címû könyvét. Az est fo-
lyamán került sor a Rotary Zrt. által minden
évben odaítélt Rotary-díj átadására is. A
pénzjutalommal járó díjat, Bors István „A
magyar lélekforma” címet viselõ alkotásá-

nak kicsinyített másolatát ezúttal a szabad-
egyetem állandó elõadója, Pap Gábor Ma-
gyar Örökség-díjas mûvészettörténész ve-
hette át Katona János vezérigazgatótól. Az
ünnepségen közremûködött Horváth Ist-
ván Radnóti-díjas versmondó, valamint
Németh Ferenc zenetanár is.  

A HARMADIK BABA
Január 18-án köszöntötték a város vezetõi

a harmadik újévi születésû nagykanizsai ba-
bát, Néber Benjámint. A baba és a szülõk
köszöntésére a család otthonában került sor. 

FÉLMILLIÁRD MÍNUSZ
A Gyurcsány-költségvetéssel ötszázmil-

lió forintot vesz ki a kormány a nagykani-
zsai emberek zsebébõl – mondta sajtótájé-
koztatóján Szõlõsi Márta, a Fidesz-KDNP
önkormányzati képviselõje.  Szõlõsi Már-
ta elmondta: a személyi jövedelemadó ön-
kormányzatoknál maradó összegének
mértéke a szocialista-szabad demokrata
országgyûlési képviselõk támogató szava-
zatainak köszönhetõen tíz százalékról
nyolcra csökkent, a normatívák szintén
csökkentek, a drasztikus áremelések kö-
vetkeztében pedig újabb több tízmillió fo-
rinttól esik el a város önkormányzata.
Mindez összesen ötszázmillió forint mí-
nuszt jelent a kanizsai embereknek.

A képviselõ szerint a kérdés csak az,
hogy a kormánypártok képviselõi mibõl
akarják pótolni a veszteséget? Végül rész-
letesen ismertette, hogy mibõl áll össze a
város számára elveszõ ötszázmillió forint:
az szja helyben maradó részének csök-
kentése 139 millió forintot tesz ki, a nor-
matíva csökkenése 104 millió forint, s
kettõszázmillió forint az áremelkedések
hatása. A megszorítások miatt vélhetõen a
vállalkozóknak is rosszabbul megy majd,
ezért hetvenmillió forint helyi adóbevétel-
kieséssel is kalkuláltak a polgármesteri
hivatal szakemberei. 

RENDKÍVÜLI MAGYAR ÓRA
„Mindannyiunkban ott van a jó ember”

címmel Dinnyés József énekmûvész-dal-
tulajdonos rendkívüli magyar órájára ke-
rült sor január tizenkilencedikén a Bat-
thyányban Lajos Gimnáziumban a Ma-
gyar Kultúra Napja tiszteletére. 

január 16.

január 18.

január 19.

január 20.

január 17. KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezetõ-fõszerkesztõ: Maros Sándor. Újságírók: Bakonyi Zsóka,
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A szokásoknak megfelelõen ismét megren-
dezték a Zsigmondy-, illetve NTE-csarnokban
az Alfa Top Sport Kanizsa Kupa országos te-
remlabdarúgó tornát. Rangjának megfelelõen
ismét az ország számos vidékérõl, városából ér-
keztek a viadalra csapatok, melyen végül a fõ-
városi S+S együttese diadalmaskodott. Amint
azt értékelõjében Kápolnás Zoltán fõszervezõ
megjegyezte, a lényeg az volt, hogy a játékve-
zetésre ne legyen panasz, s ne történjen úgy-
mond „balhé”. Nos, mindkét kritérium teljesült,
valamint ehhez nyugodtan hozzátehetjük, hogy
rendkívül színvonalas mérkõzéseknek is tap-
solhatott a szép számú nézõsereg. A csapatok
egyébként az elõdöntõknél jártak, amikor sor
került a régen várt helyi „derbire”, vagyis a
Spectus - Mu-Vill Tip Top mérkõzésre, ami vé-
gül a „spectusosok” sima 5:1-es gyõzelmével
zárult. Ezzel azonban mintha el is lõtték volna
puskaporukat, hiszen a fináléban a többek kö-
zött Kenesei Krisztiánnal felálló S+S keresztül
gázolt (4-2) a narancs-feketéken. A harmadik
helyen megosztva végzett a Tip Top és a buda-
pesti Rutinmix gárdája.

Mivel itt volt, néhány szót szívesen nyilat-
kozott is a nemrég kínai légióskodásából haza-
tért ifjabbik „Kenõ”:„Számos ajánlattal rendel-
kezem, s valamelyik nyugati-európai  bajnok-

ságban még szívesen ki is próbálnám magam.
Ugyanakkor egy kicsit már elõre is illik gon-
dolkodnom, hiszen lassan 30 esztendõs leszek,
de további pályafutásommal kapcsolatban nem
aggódom. Ami továbbra is biztos, hogy imádok
– akár kispályán is – futballozni, s ezt remélem,
a kanizsai közönség is láthatta.”

Nos, láthattuk... Legyen elég annyi, volt,
hogy 15 méterrõl lõtt bombagólt, de akadt az
ellenfél egész csapatát becsapó átemelõs talála-
ta is – vagyis nem hiába érdemelte ki a legjobb
játékosnak járó díjat a vasárnapi díjátadón. Ter-
mészetesen Kanizsára is került elismerés, hi-
szen a torna gólkirálya Papp Gábor lett 9 talá-
lattal a Spectus csapatából.

Polgár László

KKeenneesseeii vveezzéérrlleettéévveell

2006: aa ssikerek 
éve 

FFrraaddii-jjááttéékkooss KKiisskkaanniizzssáánn

Deme Imre a Ferencváros kiválósága (az alsó sorban jobbról má-
sodikként) ismét magára ölthette a Kiskanizsai Sáskák szerelését

Az NTE 1866. MÁV Judo
szakosztálya számára január
20-án kezdõdött el az új ver-
senyév az ifjúsági korosztály-
nak kiírt Magyar Köztársaság
Kupával. Közel 130 szakosz-
tály fiatalja nevezett, köztük az
NTE fiatal, bár tapasztalt ver-
senyzõje Mihovics Szabina is,
aki ebben az évben váltott erre
a korcsoportra. 57 kg-ban 16
versenyzõ indult, így Szabiná-
nak 6x4 percet kellett küzdenie
ahhoz, hogy megszerezze a ku-
pát! Felkészültsége és küzdeni
akarása meghozta az ered-
ményt, mind a hat küzdelem-
ben fölényes,  ipponos, teljes
értékû gyõzelmet aratott. 

Idei célja, hogy az ifi-váloga-
tott keret tagjaként részt vehes-
sen a Brno-i és a Jicin-i Nemzet-
közi válogató versenyen, mely-
nek dobogósai indulhatnak a jú-
liusi Ifjúsági EB-n. 

Szabina 
újra bbajnok!
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INGATLAN
Építési vállalkozók figyelem!

Nk-án a Hunyadi úton 800 négy-
zetméteres (20m x 40m) telek –
társasház építésére kiválóan alkal-
mas, eladó. Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5904K)

Nk-án nyugodt környezetben,
felújított, 87 m2-es lakás nagy
kerttel, garázzsal és pincével el-
adó. Kisebb lakást beszámítok!
Érd.: 20/9616-404 (5958K)

Bajcsán háromszobás családi
ház ipari tevékenységre alkalmas
melléképülettel eladó. Irányár:
13,2 millió Ft. Érd.: 20-824-3655,
20/770-3314 (5983K)

Kendlimajorban telek házzal
(két szobás, étkezõs, zuhanyzós),
melléképületekkel, dupla garázs-
zsal eladó! Irányár: 7,2 millió Ft.
Érd.: 20/519-5305 (5984K)

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

Vállalkozók, társaságok tel-
jeskörû könyvelését, elektronikus
bevallását nagy gyakorlattal vál-
laljuk. Könyvelés biztos alapo-
kon. Balaskó Gyöngyi: 20/4500-
827 (5987K)

Nk-i étterembe gyakorlott pin-
cért vagy pincérnõt éves állásra
felveszünk. Érd.: 20/482-4545
(5973K)

Nk-i pizzériába gépkocsival és
helyismerettel rendelkezõ pizza-
futárt felveszünk. Érd.: 30/2948-
313 (5985K)

170 literes prés újszerû állapotban
eladó. Érd.: 30/448-6072 (5986K)

APRÓHIRDETÉS
(Folytatás az elsõ oldalról)
– Kölcsey Ferenc a fennmaradt kézirat tanúsága szerint 1823. ja-

nuárjának 22. napján fejezte be a Himnusz megírását – mondta. –
Méltóbb napot aligha választhattunk volna a magyar kultúra meg-
ünneplésére, mint nemzeti fohászunknak ezt a mindenévi születés-
napját, január 22-ét. Ez a nap – a kitalálói szerint – koncentráltan
arra szeretné ráirányítani az egész társadalom figyelmét, hogy egy
rendkívül gazdag nemzeti kultúra örökösei vagyunk. Ha régebben
az volt a vész, hogy részekre szabták a hatalmasok a kultúrát, ma
attól félhetünk, hogy sokszínû, sokágú gazdagságát nem ismeri fel
pátriánk. Elfelejtettük, hogy a kultúra fogalmába egész életünk be-
letartozik: az emberi érintkezések formája, beszédünk helyessége,
kifejezõereje, közéleti viselkedésünk, politikai igyekezetünk, szóra-
kozásunk és pihenésünk. A kultúra – Csoóri Sándor szerint – a bal-
sors ellenfele. A magyar kultúra ünneplése ma: önmagunk védelme,
magyar voltunk felfedezése és megõrzése a felejtések, hiányosságok
és vonzó idegen hatások korszakában – hangsúlyozta. 

Balogh László úgy véli, elsõsorban nyelvünkre, annak egye-
dülálló nagyszerûségére; õsiségére, teremtõ erejére lehetünk
büszkék, meg arra a számtalan találmányra, amiket hazánkfiai
adtak a világnak, nem beszélve világhírû mûvészeinkrõl. 

Az est további részében a szép számú érdeklõdõ megtekintette az
ünnepi mûsort, amelyben színpadra lépett többek közt Farkas Tibor
énekmondó, Dinnyés József daltulajdonos, a Kanizsa Táncegyüttes
felnõtt és utánpótlás-csoportja, Horváth István és Tullman Géza vers-
mondó, valamint a Kiskanizsai Általános Iskola gyermekkórusa. -ha-

A kkultúra aa bbalsors eellenfeleNagykanizsa, SSugár uu. 22.
Tel.: 993-3311-4446. wweb: wwww.kanizsatv.hu

január 227. –– ffebruár 11.

Január 27. szombat 
01:00 Mindörökké Júlia! 06:30 Krónika 06:54 Dombország 07:20 Jelkép -
katolikus 07:30 Krónika 07:44 Szivárvány sztár magazin 08:10 Adjuk ma-
gunkat 08:16 Krónika 10:00 Grand Prix 10:30 Irányjelzõ 11.00 Játékháló
17:00 Apehanger 18:00 Edericsi csodabogyós barlang 18:30 Adjuk magun-
kat 18:40 TV mozi: A Kõszívû ember fiai I. rész 20:10 Savaria karnevál
2006. 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Bencze-show 21:30 Déltengerek kalóza
23:30 Különjárat 
Január 28. vasárnap
24:00 Palimadarak (12) 06:30 A Kõszívû ember fiai I. rész 08:00 Savaria
karnevál 2006. 08:20 Jelkép -  Krisztus szeretete 10:00 A Krisztus Szeretete
Egyház mûsora 10:30 Infománia 11:00 Játékháló 17:00 Golf magazin 18:00
Mozizóna 18:26 Adjuk magunkat 18:36 A Kõszívû ember fiai - II. rész 20:08
Sajt 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Maksavízió 21:30 A hajnal elsõ fénye (12)
23:30 Bence-show 
Január 29. hétfõ
06:30 A Kõszívû ember fiai II. rész 08:00 Adjuk magunkat 08:10 Sajt 17:00
Dokumentum Mûhely 18:00 Krónika 18:14 Mese 18:18 Jelkép - adventista
18:28 Hírösszefoglaló 19:00 Krónika 19:14 Jövõ 7 - Sajtóban a múlt, Hevesi
DSE újabb sikerei 19:42 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:04 Dombország
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Az én országom (16) 23:00 Indíték: elõítélet (16)
Január 30. kedd 
01:00 Mindörökké Júlia! 06:30 Krónika 06:54 Jövõ 7 - Sajtóban a múlt, He-
vesi DSE újabb sikerei 07:20 Jelkép - adventista 07:30 Krónika 07:44 Dom-
bország 08:08 Adjuk magunkat 08:18 Krónika 17:00 Múltban a jövõ - a Drá-
va mentén, az Ormánságban. 1. rész 18:00 Krónika 18:14 Mese 18.18 Jel-
kép - református 18:28 Hírösszefoglaló 19:00 Krónika 19:14 Házban ház
körül - Balázs napi ünnepkör, Milyen fát szeret a..., Kézügyes 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:04 Jövõ 7 ism. 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Mentõ-
osztag (16) 23:00 Levél a halálsorról
Január 31. szerda 
01:00 Mindörökké Júlia! 06:30 Krónika 06:54 Házban ház körül - Balázs
napi ünnepkör, Milyen fát szeret a..., Kézügyes 07:20 Jelkép - református
07:30 Krónika 07:44 Jövõ 7 ism. 08:10 Adjuk magunkat 08:16 Krónika
17:00 Nyitott Világ 18:00 Krónika 18:14 Mese 18.18 Jelkép - evangélikus
18:28 Hírösszefoglaló 19:00 Krónika 19:14 Jövõ 7 - költségvetés 2007.,
Sport orientált iskolák 19:40 Adjuk  magunkat 19:50 Krónika 20:04 Házban
ház körül - Balázs napi ünnepkör, Milyen fát szeret a..., Kézügyes 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Háborgó mélység 2.: Az óceán titka 23:00 Az Öböl-hábo-
rú (1 rész) 
Február 1 csütörtök 
01:00 Mindörökké Júlia! 06:30 Krónika 06:54 Jövõ 7 - költségvetés, Sport
orientált iskolák 07:20 Jelkép - evangélikus 07:30 Krónika 07:44 Ház-
ban ház körül ism. 08:10 Adjuk magunkat 08:16 Krónika 17:00 Brill 20
magazin 18:00 Krónika 18:14 Mese 18:18 Jelkép - katolikus 18:28 Hír-
összefoglaló 19:00 Krónika 19:14 K'arc - Nagy Gáspár emlékest, Molnár
Dixiland Band koncertje, Szomorú vasárnap 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:04 Jövõ 7 ism. 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Nyerõ páros - amerikai-
NSZK vígjáték 23:00 Az Öböl-háború (1 rész, ism.) - amerikai filmdráma 

„Nem azért vagyunk a világon, hogy jól érezzük magunkat,
hanem azért, hogy megismerjük, miért vagyunk itt” – fogal-
mazta meg a földi lét célját január huszonkettedikén a Halis
István Városi Könyvtárban „Megalkuvás nélküli szolgálat”
címmel megrendezett író-olvasó találkozón Jókai Anna Kos-
suth-díjas író. Az írónõ saját és az értelmiség feladatáról úgy
véli: ha valaki kap egyfajta talentumot, képességet az Istentõl,
akkor azzal feladata van; valamilyen módon vissza kell adnia
belõle a közösségének. Jókai Anna hangsúlyozta a soha meg
nem alkuvás fontosságát is – ebben látja egyébként a mai értel-
miség legnagyobb hibáját is. 

Anagy érdeklõdésre számot tartó találkozó után az ünnepi rendez-
vények következõ programjaként Marton István polgármester és dr.
Gárdonyi Máté siófoki plébános a Magyar Plakát Házban megnyi-

totta városunk fõépítésze, Deák-Varga Dénes középkori templomro-
mokat bemutató fotókiállítását. A rendhagyó tárlat százötven hazai
templom-maradványról készült képet vonultat fel. A megnyitón
Marton István hangsúlyozta: a kiállítás azért is érdekes, mert egyhá-
zi, történelmi, mûvészettörténeti, régészeti, mûemlékvédelmi és ide-
genforgalmi kérdéseket egyaránt érint, amelyek számos kérdés to-
vábbgondolására ösztönözhetnek. 

Este tizenkilenc órától az Ifjúsági és Civil Házban Jókai Anna
Én, szegény Sudár Anna címû monodrámáját tekinthette meg a
nagyérdemû Bálint Márta, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
mûvésze elõadásában. Itt Cseresnyés Péter alpolgármester kö-
szöntötte Jókai Annát és a vendégeket, beszédében hangsúlyoz-
ta: ma is büszkén kell vállalnunk magyarságunkat, hisz a „ma-
gyar” szót õseink jó csengésûvé tették. Horváth Attila

SSzzoollggáállaatt,, mmeeggaallkkuuvvááss nnééllkküüll

A Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Mûvészeti Iskola kultúra
napi programjában Kodály, Bartók és Liszt mûvek mellett, ma élõ ze-
neszerzõk mûvei is elhangzottak a tanulók tolmácsolásában, valamint
felléptek táncosok és népzenészek is. AHalis István Városi Könyvtár-
ban Czupi Gyula igazgató köszöntötte a megjelenteket. A könyvtár e
napon a maga sajátos módján mutatta be a magyar kultúrát, valahogy
úgy, ahogy a könyvtárban látják, és megélik a mindennapokban. A
rendezvényt Marton István polgármester nyitotta meg. Közremûköd-
tek: a Vackor óvoda óvónõi, Márkus Ferenc, Tarnóczky Attila, Hor-
váth István, Lengyák István, Czupi Dániel, Dallos Erika. Itt adták át a
Kreatív Klub által alapított Kreatív Díjakat is. -bzs-

A MMagyar KKultúra NNapján

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 3448

Akkreditált Felnõttképzési
Intézmény, Akkreditált prog-
ramokkal! (Igénybe vehetõ a

törvényben elõírt adókedvezmény)

INDULÓ
TANFOLYAMAINK:
Gyorsított könnyû- és

nehézgépkezelõi 
tanfolyam indul

01.26-én 16 óra 
02.02-án 16 óra hétvégi
02.06-án 16 óra hétközi 
elõadásokkal személyautó, 

motor és segédmotor 
kategóriákban.

Diákkedvezmény!
Részletfizetés! 

Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
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Jerausek István a 10. sz. választókerület önkormányzati képvise-
lõje fogadóórát tart 2007. január 26-án 17.00-18.00 óráig a Sánci
Mûvelõdési Házban. Aznap 18.30 órától Jerausek István Bagolán
a Dóra Presszóban tart fogadóórát.

Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóórát tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 órá-
ig a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap utolsó
péntekén ugyanebben az idõpontban a bajcsai kirendeltség épületében. 

Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselõje
és Tóth Nándor, a 14. sz. választókerület önkormányzati képvise-
lõje közös fogadóórát tartanak minden páratlan hónap utolsó hét-
fõjén 18 órától a kiskanizsai Móricz Mûvelõdési Házban.

Tóth Nándor, a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselõ-
je fogadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Házban.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje, mint megbízó a
2005. évi XXXVIII törvény 3.§-a alapján pályázatot ír ki a 2007.
évben a jegyzõ hatáskörébe utalt parlagfû elleni közérdekû véde-
kezés elvégzésére.

A pályázaton nyertes pályázó köteles a közérdekû védekezési
munkákat 2007. július 1. napjától 2006. október 31. napjáig tar-
tó idõszakban elvégezni a megbízó által kiadott közérdekû véde-
kezést elrendelõ határozat alapján, a megadott idõpontig. Megbí-
zó a hibás teljesítés esetén kötbért köt ki. 

A pályázatokat a vállalkozók 2007. február 2-án 1200 óráig
nyújthatják be a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályá-
nak Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. emelet 31. számú irodájában
az ügyfélfogadási idõben.

A pályázatnak tartalmaznia kell: pályázó megnevezése, pályá-
zó címe, székhelye, elérhetõsége, pályázó bejegyzésérõl szóló
okirat másolata (vállalkozói igazolvány, cégbírósági bejegyzés), a
2007. évre vonatkozó vállalkozói díj nagyságát (Ft/m2-ben +áfa).

A pályázat eredményérõl minden pályázatot benyújtót írás-
ban tájékoztatunk, a nyertes pályázóval vállalkozói szerzõdést
kötünk. 

A pályázattal kapcsolatban további információkért keresse
munkatársunkat: Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály,
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. emelet 31. sz. iroda, Pásztor La-
jos igazgatási ügyintézõ. Tel: 93/500-859 

Parlagfû eelleni vvédekezés

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a 
– Pipitér Óvoda Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 67.
– Rozgonyi  Óvoda Nagykanizsa, Rozgonyi u. 7.
– Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Hevesi u. 2. 
magasabb vezetõi álláshelyére. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát,

végzettségét igazoló okiratok másolatát, erkölcsi bizonyítványt, va-
lamint a megpályázott intézményre vonatkozó vezetõi programot. 

A pályázatokat 2007. február 12-ig két példányban kell eljuttatni
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Mûvelõdé-
si és Sportosztály Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címre. 

Részletes pályázati kiírás az Oktatási Közlöny 2007. január 12-i
számában található. További információ a 93/500-780 telefonszá-
mon kérhetõ.

Óvoda-vvezetõi pposztok

Tájékoztatom Önöket, hogy az építésügyi hatósági eljárások illeté-
keinek összegét az építésüggyel kapcsolatos törvények módosításáról
szóló 2006. évi CXX. törvény az alábbiak szerint változtatta meg:

Telekalakítási engedély (elvi, végleges): 5.000 Ft/telek. Bármely
egyéb elvi építésügyi hatósági engedély: 15.000 Ft. Építési engedély
(új lakóépület építésének, meglévõ lakóépület bõvítésének, átalakításá-
nak, felújításának, helyreállításának, elmozdításának építésügyi hatósá-
gi engedéyezése lakásonként, iletve vegyes rendeltetésû épület eseté-
ben az épület rendeltetését meghatározó önálló rendeltetési egységen-
ként): 10.000 Ft/önálló  rendeltetési  egységenként. Egyéb rendelteté-
sû építmény építése (egyéb nem fõ funkciójú gazdasági épület, állat-
tartó ép., mûhely, raktár, telephely, áruház, bevásárló központ, társashá-
zon belüli iroda, üzlet, rendelõ kialakítása stb.): < 250 m2 – 20.000
Ft/ö.r.e. > 250 m2 – 100.000 Ft/ö.r.e. Mûtárgy építése, egyéb épít-
mény: 100 m2-ként 10.000 Ft. Meglévõ építmény átalakítása felújí-
tása, bõvítése, lebontása (kiv. a 3. pont): 10.000 Ft/ö.r.e. Felvonó,
mozgólépcsõ, mozgójárda: 15.000 Ft. Építési engedély módosítás:
10.000 Ft. Az országos szakmai követelmények jogszabályban
meghatározott elõírásaitól eltérõ mûszaki megoldás engedélyezése:
20.000 Ft. Egyéb építésügyi hatósági engedély: 10.000 Ft.Antennák,
antennatartó szerkezetek, csatlakozó mûtárgyak építési engedélye:
50.000 Ft /legnagyobb lineáris méretet figyelembe véve 50.000 Ft
megkezdett méterenként. Egyéb bejelentési eljárás: 10.000 Ft

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a fellebbezés illetéke
30.000 Ft-ra módosult.

A fenti jogszabályi elõírás 2007. február 5-tõl hatályos, így a
módosított építésügyi hatósági eljárások illetéke ezen idõpont
után indult ügyekben alkalmazandó. Erre figyelemmel kérjük
Tisztelt Ügyfeleinket, hogy kérelmüket a megfelelõ mértékû il-
letékbélyeggel is szíveskedjenek felszerelni!

Dr. Kelemen Marcell jegyzõ

Illetékváltozás

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmér-
nöki Kar Zalaegerszegi Képzés felvételt hirdet a 2007/2008-as tanév-
re, nappali tagozatra BSc szintû MECHATRONIKAI MÉRNÖKI
szakra zalaegerszegi helyszínen, hét féléves képzést. Szakirányok:
Gyártástechnológia; Mechatronikai eszközök. További információk:
www.felvi.hu, zalagepesz@mail.bme.hu, 92/596-490, Fax: 92/596-
489. Jelentkezési határidõ: 2007. február 15. Nyílt nap: 2007. január
26. 10 óra. Felsõoktatási Centrum, Zalaegerszeg, Gasparich Márk u.
18/a. „F” oktatási épület, III. emeleti elõadótermek. 

Az elmúlt év novemberében egy inter-
pellációt nyújtott be a közgyûlésnek Ba-
logh László önkormányzati képviselõ, az
OKISB elnöke, melyben azt a kérdést tet-
te fel, hogy át lehet-e vitetni a Kossuth té-
ri Szentháromság-szobrot az Erzsébet tér-
re, mivel ott volt eredetileg felállítva
1758-tól 1896-ig. Sokak szerint a volt
szovjet emlékmû korábbi helyén igazi lát-
ványosság lenne a város egyik legnívó-
sabb szoboregyüttese, ami egyben lelki
támaszt, véderõt sugárzó jelkép is.  

– Visszahelyezése helytörténeti, eszmei
és mûemlékvédelmi szempontokkal is in-
dokolható – hangsúlyozta Balog László –,
hiszen a keresztény Európában élünk, és
Európában a Szentháromság-szobrokat
szinte kivétel nélkül a városok fõterein, ki-
emelkedõ városrészein találjuk. Például a
Budai Várban, Pécsen, Szentendrén, Sop-
ronban vagy Ozorán. Természetesen más
ötletek is elõjöttek a felvetés hatására –
folytatta. – Van, aki szívesebben látna gõz-
mozdonyt az Erzsébet tér közepén! Nem
mondom azt, hogy a gõzmozdony nem le-
hetne egyik jelképe a városnak, és nem
szerepelhetne akár több gõzmozdony pél-

dául a vasútállomás mellett. Az Erzsébet
tér megbecsülése azonban fontos, erre
utal a köztéri szobrok elhelyezésével kap-
csolatos, december 31-én lezárult ötletpá-
lyázat is. A tér még ma is képes XIX. szá-
zadi hangulatot árasztani. Ebbõl a törté-
nelmi ihletésû térbõl akár turisztikai lát-
ványosság is lehetne. Dél-nyugati sarkára
kerülhetne névadójának, Erzsébet király-
nénak a szobra is. A királynõnek jelenleg
is nagy kultusza van Magyarországon,
illetve Közép-Európában. Olyan személyi-
ség õ, aki nem megoszt, hanem összefo-
gásra ösztönöz. Javaslatom része az is,
hogy Zala György alkotásának másolatát
állítsuk fel itt, amelynek eredetije a Nem-
zeti Galériában található. Tény, hogy
Nagykanizsa a környék legpolgárosodot-
tabb városa volt, és a történelméhez kap-
csolódó alkotásokkal, a meglévõk díszkivi-
lágításával, még hangulatosabbá lehetne
tenni. Elkészülte után a mélygarázs felszí-
nén a Kanizsa vár észak-keleti sarokbás-
tyájának makettjét is fel lehetne állítani. 

Balogh László tudja, hogy ötletei meg-
osztóak, sokat lehet róluk vitatkozni, de
végül nyugvópontra hozhatók. -bzs-

KKööllttöözziikk aa sszzoobboorr??

Regionális ifjúsági irodát hozna létre Nagykanizsán a Nagy-
családosok Országos Egyesülete (NOE). Magyar József, a
Nagycsaládosok Nagykanizsai Egyesülete elnöke érdeklõdé-
sünkre elmondta: országos szervezetük a Norvég Alaphoz nyúj-
tott be pályázatot, amely azt célozza, hogy a NOE három régiós
ifjúsági központot hozzon létre, melyek közül az egyiket (a nyu-
gat-dunántúli régió központjaként) Nagykanizsán alakítanák ki.
A központok feladata az lenne, hogy az itt dolgozó munkatársak
széles körben megismertessék a régió fiataljaival a nagycsalád
értékeit. Magyar József megjegyezte: törekvésüket a városveze-
tés is támogatja. (H.A.)

Kanizsára kkerülhet 
a NNOE-kközpont

Nagykanizsa számára elfogadhatatlanok azok az ágyszá-
mok, amelyeket a szaktárca javasolt, ugyanis a súlyponti
kórházak feladatnövekedése miatt minimum a korábbi ágy-
számok szinten tartása lenne indokolt – hangzott el a minap
Marton István polgármester és dr. Kovács József, a kórház fõ-
igazgatója által a várható ágyszám-csökkentés kapcsán tar-
tott sajtótájékoztatón. 

– Sok kórházban osztályok, sõt, akad település, ahol egész kór-
ház szûnik meg – mondta elöljáróban az ügy kapcsán Marton Ist-
ván polgármester. – Egyes számítások szerint hasonló okok mi-
att mintegy hetven-hetvenötezer fõvel nõ a nagykanizsai kórház
ellátási körébe tartozó lakosságszám is, de a legóvatosabb becs-
lések szerint is csaknem ötven százalékos bõvüléssel kell számol-
ni. Ehhez képest a december végi állapot szerint 638 ágyat csök-
kenteni akarják 502-re, ami nem csak elfogadhatatlan, de min-
denféle szakmai indok alapján elképzelhetetlen is. A szakembe-
rek szerint a nagykanizsai kórháznak legalább annyi ágyra len-
ne szüksége, mint amennyi korábban volt.

Dr. Kovács József, a kórház fõigazgatója hangsúlyozta: mivel
az egészségügyi ellátás átszervezése miatt a marcali, nagyatádi
és a keszthelyi kórházak feladatai csökkennek, az intézmények
térségében élõ lakosság ellátása is a nagykanizsai kórházra hárul
majd. Új feladatként jelenik meg a sürgõsségi ellátás is, hiszen
az M7-es autópálya Siófoktól (legközelebb itt van traumatológi-
ai osztály) a határig terjedõ szakaszának sürgõsségi ellátása
ugyancsak a kanizsai kórház feladata lesz. A feladatnövekedés

következtében a számítások szerint az eddig ellátott százötezer
ágyas terület száznegyven-százötvenezresre duzzad majd. 

– Ennek fényében a szaktárca javaslatában meghatározott pa-
raméterek nem megfelelõek számunkra, mert a minisztérium ál-
tal megjelölt 360 aktív ágy még a meglévõ feladat ellátására
sem elegendõ, hiszen ez a korábbi 502 ágy csaknem harminc
százalékos csökkentését jelenti – mondta a fõigazgató. – Ez
szakmailag nem fogadható el, hiszen a következõ idõszakban
megnövekedett betegforgalommal kell számolnunk, amihez mi-
nimálisan 490-500 ágyra lenne szükségünk. Különösen a sebé-
szet, a pszichiátria és a belgyógyászat szenved el nagy vesztesé-
get a minisztériumi koncepció szerint. Arra is számítanunk kell,
hogy a létrehozandó sürgõsségi ellátás elsõsorban a traumatoló-
giai és a kardiológiai részlegeken alapul majd, s ezt is figyelem-
be kellett volna venni az ágyszámok megállapításában. Fõleg,
hogy a nagyatádi kórházban megszûnik, a marcali és a keszthe-
lyi kórházakban pedig szûkül a traumatológiai ellátás. 

A fõigazgató által elmondottakhoz Marton István még hozzá-
tette: nyilvánvaló, hogy az egészségügyi miniszternek az lett
volna kényelmes, ha az egészségügyi tárca ágyszám-csökken-
tésre vonatkozó javaslatát tárgyaló Nyugat-dunántúli Regionális
Tanács résztvevõi maguk mondják ki egészségügyi intézménye-
ik öncsonkítását. Ezt azonban nem tették meg, azzal küldték vis-
sza a miniszternek a javaslatot, hogy azt gondolja át újra, és dol-
gozzon ki olyan javaslatot, amelyben már a konkrét finanszíro-
zás, az aktív ágyra jutó támogatási összegek is szerepelnek.

Horváth Attila

TTööbbbb áággyyaatt kkéérr aa kkóórrhháázz

A beiskolázás egyfajta zárásaként, má-
sodik alkalommal tartottak nyílt napot a
Pannon Egyetem Nagykanizsai Telephe-
lyén. Mintegy 150-200 érdeklõdõ kereste
fel az intézményt, és kapott tájékoztatást a
továbbtanulási lehetõségekrõl és a Bolo-
gna-folyamatról. Ezúttal elsõsorban vi-
dékrõl, a környezõ megyékbõl érkeztek
nagyobb számban. Azok jöttek el, akik a
Pannon Egyetem Nagykanizsai telephely-
ét választják, és február 15-ig ide adják be
jelentkezési lapjukat – mondta Birkner
Zoltán oktatási igazgató. Az intézmény-
ben két alapszak és három felsõfokú szak-
képzés közül választhatnak a hallgatók.
Mérnök-informatikus és turizmus-ven-
déglátás alapszak, illetve a felsõfokú szak-
képzési programok közül a logisztikai-
mûszaki menedzserasszisztens, számviteli
szakügyintézõ és a mûszaki informatikai
mérnökasszisztens szakképzési programra
jelentkezhetnek a most 18 évesek, vagy a
nemrég érettségizettek.

B.Zs.

NNyyíílltt nnaapp 
aazz eeggyyeetteemmeenn
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NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE 46/1997. (XII.9.)
SZÁMÚ RENDELETE A HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

(Egységes szövegû rendelet: hatályos 2007. január 1-tõl)

Bevezetõ rendelkezések
A többször módosított Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§-ának (1) bekez-

désében foglalt felhatalmazás alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése il-
letékességi területén megalkotja a helyi iparûzési adóról szóló rendeletét.

Az adókötelezettség
1. §.

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleg-
gel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparûzési tevékenység).

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

Az adó alanya
2. §.

(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 magánnyugdíjpénztár, 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 eseté-
ben - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletke-
zett. A feltételek meglétérõl az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és
szervezet is feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerzõdés vagy viszonosság nem biztosít-
ja. Aviszonosság kérdésében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó.

Állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység
3. §.

(1) A vállalkozó állandó jellegû iparûzési tevékenységet végez az önkormányzat illeté-
kességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevé-
kenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

(2) Ideiglenes jellegû az iparûzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi
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 megszakításokkal végzett tevékenység idõtartama
adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység
folytatásának idõtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének
helye telephelynek minõsül,

c) bármely - az a) és b) pontba nem sorolható - tevékenysége, ha annak folytatásá-
ból közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi te-
rületén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

Az adókötelezettség keletkezése és megszûnése
4. §.

(1) Az adókötelezettség az iparûzési tevékenység megkezdésének napjával keletke-
zik 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.

Az adó alapja
5. §.

(1) Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó ár-
bevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások
értékével, az anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a része - legfeljebb azonban
az adóalap 90 %-a -, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységbõl
származik, feltéve ha azt a telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendõ, a
vállalkozási tevékenységet terhelõ adó terheli.

(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegû iparûzési
tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzõen - a vál-
lalkozónak kell az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint megosztania.

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

Állandó jellegû iparûzési tevékenység esetén az adó alapjának egyszerûsített
meghatározása

5/A.§.
(1) Az 5.§. (1) bekezdéstõl eltérõen
a.) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint, az adóévben átalányadózó ma-

gánszemély (egyéni vállalkozó, mezõgazdasági kistermelõ) vállalkozó,
b.) a 10. §.(4) bekezdés a)-d) pontja szerinti más vállalkozó, feltéve, hogy nettó árbe-

vétele az adóévet megelõzõ adóévben - 12 hónapnál rövidebb adóévet megelõzõ adóév
esetén napi arányosítással számítva idõarányosan - nem haladta meg a 4 millió forintot,
illetve a tevékenységét adóévben kezdõ vállalkozó esetén az adóévben - idõarányosan -
a 4 millió forintot várhatóan nem haladja meg, az adó alapját a (2), illetõleg a (3) bekez-
désben foglaltak szerint - figyelemmel a (4) és (5) bekezdésre - is megállapíthatja. 

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

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

(4) Ha az adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózásra
való jogosultság nem munkaviszony létesítése miatt szûnik meg, vagy az (1) bekezdés b)
pontjában említett vállalkozó az adóévben - idõarányosan - 4 millió forintot meghaladó net-
tó 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 jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózásra való jogosultságát mun-
kaviszony létesítése miatt úgy veszíti el, hogy az adóévben elért árbevétele a 4 millió forin-
tot nem haladja meg, az iparûzési adójának alapját ebben az adóévben a (3) bekezdés alkal-
mazásával is megállapíthatja.

(5) Az adó alapjának  (2) vagy (3) bekezdés szerinti megállapítása adóévre választ-
ható, az errõl szóló bejelentést legkésõbb az adóévrõl szóló bevallás benyújtására elõ-
írt határidõig kell megtenni az adóhatóságnál."

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 eltérõen - az egysze-
rûsített vállalkozói adó alapjának 50 %-ában is megállapíthatja.

(2) Az adó alapjának az (1) bekezdés szerinti megállapítása adóévre választható, 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 törvény szerin-
ti adóévre az (1) bekezdés szerint, a naptári  év hátralévõ részére az 5.§.(1) bekezdé-
se, 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 adóhatóságnak, s ezzel
egyidejûleg a naptári év hátralévõ részére bejelentést tenni a várható adó összegérõl. A be-
jelentett várható adó összege alapján az adóhatóság megállapítja az adóelõleg összegét.

b.) az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti adóévrõl szóló beval-
lást az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló törvényben meghatározott idõpontig kö-
teles benyújtani, s ezzel egyidejûleg 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 statisztikai állományi
létszámhoz képest bekövetkezett - fõben kifejezett - növekménye után 1 millió fo-
rint/fõ összeggel.

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

(3)  Az átlagos statisztikai állományi létszámot a Központi Statisztikai Hivatal Út-
mutató az intézményi munkaügyi statisztika kérdõíve kitöltéséhez c. kiadvány 1999.
január 1.napján érvényes szabályai szerint kell - két tizedesjegy pontossággal - számí-
tani. Az adóévi átlagos statisztikai állományi létszám számítása során figyelmen kívül
kell hagyni azt, aki egyébként a statisztikai állományi létszámba tartozik, ám állomány-
ba kerülését közvetlenül megelõzõen a vállalkozóval a társasági adóról és az osztalék-

tott gépjármûvekbõl álló gépjármûszerelvény esetén az adó megállapítása a vontató
honossága szerint történik, feltéve, ha nemzetközi egyezmény e kérdésben másként
nem rendelkezik,

9. használt gépjármû az, amely a gyártóüzem által történt kibocsátást követõen
közúti forgalomban részt vett,

10. költségvetési szerv az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény sze-
rinti szerv,

11. helyi és helyközi tömegközlekedés lebonyolítását szolgálja a gépjármû (autó-
busz), amellyel a vállalkozó a kizárólag menetrend szerinti személyszállítást díjfize-
tés ellenében bárki által igénybe vehetõ módon végzi,

12. súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak köz-
lekedési kedvezményeinek rendszerérõl szóló jogszabályban meghatározott állapota
miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minõsül, és ezt a tényt az ott meghatározott orvo-
si szakvélemény igazolja,

13. -
14. muzeális jellegû az a gépjármû, amelyet legalább 30 éve gyártottak, használa-

ta kizárólag a jellegével összefüggõ célból történik, továbbá az eredeti mûszaki jel-
lemzõit nem változtatták meg, vagy annak megfelelõen helyreállították. A jármû mu-
zeális jellegének megállapítására és igazolására az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rende-
letben foglaltak az irányadók,

15. személytaxi: a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatás vagy a sze-
mélygépkocsis személyszállító szolgáltatás végzésére jogosult vállalkozás személy-
gépkocsija, amely a hatóság által kiadott taxiengedéllyel és meghatározott színû rend-
számtáblával ellátott;

16. mezõgazdasági vontató: mezõgazdasági munka végzésére készült, de pótkocsi
vontatására is alkalmas, rakfelület nélküli olyan jármû, amelyet beépített erõgép hajt,
és sík úton önerejébõl 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni képes,

17. külföldön nyilvántartott gépjármû és pótkocsi üzemben tartója azon sze-
mélyek egyike, akinek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították; vagy akit a jo-
gi személy vagy más személyi egyesülés nevére kiállított forgalmi engedélyben
a jogi személy vagy a személyi egyesülés mellett feltüntettek; vagy aki a jármû-
vet a Magyar Köztársaság területén használja; vagy aki azt az ország területérõl
kilépteti,

18. gépjármû forgalomból való kivonásának minõsül a közúti közlekedési igazga-
tási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
35/2000. (XI. 30.) BM rendelet szerinti forgalomból való kivonás, ide nem értve a for-
galomból való fiktív kivonást,

19. -
20. terhelhetõség (raksúly): a tehergépjármû esetében a hatósági nyilvántartásban

feltüntetett megengedett legnagyobb össztömeg (összsúly) és a saját tömeg (önsúly)
különbözete,

21. kombinált árufuvarozás: a tehergépjármû, (nyerges) pótkocsi, (vontató egysé-
ges vagy anélküli), csereszekrény vagy konténer (20 lábas vagy ennél nagyobb) az út-
vonal kezdõ vagy záró szakaszát közúton, a másik légvonalban 100 kilométert meg-
haladó szakaszát pedig vasúton, belvízi járaton teszi meg,

22. katasztrófa: elemi csapás, ipari szerencsétlenség vagy háborús esemény, amely-
nek során és következtében jelentõs számú emberi élet kerül közvetlen veszélybe,

23. segélyszállítmány: az a szállítmány, amely a 13. § (5) bekezdésében meg-
határozott célra szolgál, és ezt a körülményt az alábbi szervek valamelyike igazol-
ja: Magyar Vöröskereszt, Népjóléti Minisztérium, Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat, illetve ezek külföldi megfelelõje, a szállítmányt küldõ vagy fogadó államában
mûködõ magyar külképviselet, a segélyszállítmányt küldõ vagy azt szervezõ egy-
ház regionális elöljárója vagy annak hivatala, a segélyszállítmányt küldõ termé-
szetes vagy jogi személy lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes külföldi ön-
kormányzat,

24. munkagép: minden szállító vagy vontató eszköznek - függetlenül a rendszámtábla jellegétõl
- nem minõsülõ jármû; amely önerejébõl 15 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes,

25. gyártási év: a hatósági nyilvántartásban ilyen elnevezéssel szereplõ naptári év,
26. lassú jármû és a lassú jármû pótkocsija: a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet értel-

mében speciális rendszámtáblával - fehér alapon (3-3) piros betû- és számjellel, Y
kezdõ betûjellel - és igazolólappal ellátott jármû, amely a sík úton önerejébõl (vagy
vontatója által) 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes,

27. nyergesvontató: olyan vontató, amely a rajta levõ nyeregszerkezet útján a von-
tatott félpótkocsi tömegének jelentõs részét átveszi,

28. hybrid meghajtású az a jármû, amely elektromos és hagyományos belsõ égésû
motorral van ellátva.

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

KAPCSOLATOS BEVALLÁSI, ELJÁRÁSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI SZA-
BÁLYOKRÓL

(Hatályos: 2005. január 1-tõl)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. tv. 21/A.§.(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kö-
vetkezõ rendeletet alkotja.

1.§.
A rendelet hatálya

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a mûszakilag ren-
delkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve
vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt
szennyvíztározót is, alkalmaz. 

2.§.
Bejelentési, bevallási kötelezettség

(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kap-
csolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak önadózással kell megállapítania, 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, amelybõl a díjfizetés
alapja valamint összege telephelyenként megállapítható.   

3.§.
A díjfizetési kötelezettség megszûnése

(1) A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal szûnik meg,
amely napon a kibocsátó a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.

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

4.§.
A díj megfizetése

(1) A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlával rendelkezõ kibo-
csátónak 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 önkormány-
zati adóhatóság látja el.

(2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kap-
csolódó talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövet-
kezményekre, a megállapításhoz és beszedéshez való jog elévülésére, pénzügyi ellen-
õrzésére, 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 szállítására fel-

jogosított szervezetet, aki/amely az önkormányzat illetékességi területén lévõ kibo-
csátó telephelyérõl folyékony hulladékszállítást végez: -kibocsátóként és telephe-
lyenként, az elszállított szennyvíz mennyisége 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 szennyvízelhelye-
zést alkalmaz, átalányként a (2) bekezdésben megállapított vízfelhasználást alkalmaz-
za az éves talajterhelési díj alapjának megállapításakor

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

rendelkezõket kell figyelembe venni, akik a kibocsátóval közös háztartásban élnek,
valamint a tartózkodási idõt naptári napokban kell meghatározni.     

TTaarrttaalloommjjeeggyyzzéékk::
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 46/1997. (XII.9.) számú  rendelete a helyi iparûzési adóról, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése

40/1996. (XI.26.) számú rendelete az építmény adóról, 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármû adóról Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 50/2004.
(XII.20.) számú rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallási, eljárási és adatszolgáltatási szabályokról

Nagykanizsa MMegyei JJogú VVáros HHivatalos TTájékoztatója
NNaaggyykkaanniizzssaa,, jjaannuuáárr 2255.. 22000077//11.. sszzáámm

Szerkeszti: a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap, Nagykanizsa, Király u. 47. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király út 47. Fe-
lelõs kiadó: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõje. Szerkesztõség: Nagykanizsa, Király út 47. Levélcím: 8800 Nagykanizsa, Pf.: 154.
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adóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásnak minõsülõ vállalkozásnál tartozott
az átlagos statisztikai állományi létszámba.

(4) Az adóévben jogelõd nélkül alakult vállalkozó - magánszemély vállalkozónál vállal-
kozónak az adóévet megelõzõ két adóév egyikében sem minõsülõ vállalkozó - esetén az elõ-
zõ adóévi statisztikai állományi létszámnak nulla fõt kell tekinteni. Az adóévben átalakulás-
sal létrejött vállalkozó esetén az adóévet megelõzõ adóév statisztikai állományi létszámának
a jogelõd vállalkozó statisztikai 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 létszámának
olyan arányával számított összegét kell tekinteni, amilyen arányt a szétválással létrejött vál-
lalkozók végleges vagyonmérlegeiben külön-külön feltüntetett vagyonérték képvisel a szét-
válással létrejött vállalkozók végleges vagyonmérlegeiben szereplõ együttes vagyonérték-
ben. Az adóévben egyesüléssel (összeolvadás, beolvadás) létrejött vállalkozó esetén az adó-
évet megelõzõ év statisztikai állományi létszámának az egyesülés elõtt meglévõ jogelõd vál-
lalkozók együttes statisztikai állományi létszámát kell tekinteni.

(5)  Az adóalap-mentesség az adóévet követõen az adóévrõl szóló bevallásban ve-
hetõ igénybe.

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

Az adó mértéke
6. §.

(1) Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 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 na-

ponként 1000 forint,
b.) a 3. § (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptá-

ri naponként 5000 forint.
(3) A székhely, illetõleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendõ adóból,

legfeljebb azonban annak összegéig terjedõen - a (4) bekezdésben meghatározott módon - le-
vonható az ideiglenes jellegû tevékenység után az adóévben megfizetett adó.

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

Adómentesség, adókedvezmény
7. §.

(1) Adókedvezményben részesül a vállalkozó, ha a Nagykanizsa város illetékességi terüle-
tére 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/amelynek az adott adóévi
vállalkozási szintû adóalapján belül  a Nagykanizsa város illetékességi területére kimutatott
adóalapja nem haladja meg az 50 %-ot, valamint a további adóévek adókedvezményét sem
veheti igénybe.

c.) Az üzleti év szerint adózó adóalanyok az adókedvezményt az üzleti év kezdõ idõ-
pontjában érvényes adókedvezmény mértéke szerint vehetik igénybe a teljes adóévre vo-
natkozóan.

(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 átalakulással,

jogutódlással jött létre, illetve az a vállalkozás, aki/amely öt naptári éven belül létesít új-
ra székhelyet vagy telephelyet az önkormányzat illetékességi területén.

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

(3) Mentesül  a helyi iparûzési adó megfizetésének kötelezettsége alól az a vállalkozó, aki-
nek/amelynek a vállalkozási szintû  iparûzési adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.

(4) Nem kell a napi átalányt megfizetni annak, a nem nagykanizsai székhelyû illet-
ve telephelyû vállalkozónak, aki/amely Nagykanizsa város illetékességi területén al-
kalomszerû iparûzési tevékenységet végez, de annak idõtartama adóéven belül nem
haladja meg folyamatosan a 31 naptári napot. Ha a tevékenység a 31 naptári napot
meghaladja, az adókötelezettség a 32. napon következik be.

(5) Adókedvezményben részesül az ipari park területén tevékenységet folytató vállal-
kozás a fizetendõ helyi iparûzési adójából, amennyiben beruházást 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 mértéke az éves fizetendõ adó 30%-a,
- a beruházás értéke 500 millió - 1 milliárd forint között van, akkor az adókedvezmény

idõtartama 3 adóév, az adókedvezmény mértéke az éves fizetendõ adó 40%-a,
- a beruházás értéke 1milliárd forint felett van, akkor az adókedvezmény idõtarta-

ma 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 követõ 30 napon be-

lül írásban kell bejelenteni, amelyben a beruházási értéket igazolni kell.
- Az adókedvezmény a beruházás befejezésének adóévét követõ naptól vehetõ igénybe.
- A kedvezményezett adóalany a beruházás befejezésének adóévében mentesül a

helyi iparûzési adófizetési kötelezettség alól.
c) Az adókedvezmény megilleti azt a már mûködõ vállalkozást is, aki/amely a je-

lenlegi székhelyén vagy telephelyén folytatott tevékenységét megszünteti és akár
ugyanazon tevékenység folytatása érdekében áttelepül az ipari parkba.

(6) Adóévben 100.000.-Ft/fõ adókedvezményben részesül a vállalkozó, amennyi-
ben Nagykanizsa város illetékességi területére kimutatott adóévi korrigált átlagos sta-
tisztikai állományi létszáma meghaladja az elõzõ adóévi korrigált átlagos statisztikai
állományi létszámát. Az adókedvezmény az adóévet követõ adóévben is érvényesít-
hetõ, amennyiben az adóév korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma nem csök-
ken több mint 1 fõvel. 

Az adókedvezmény igénybevételének feltételei:
a.) A fizetendõ helyi iparûzési adó összege nem lehet kevesebb az elõzõ adóévi fi-

zetési kötelezettség összegénél.
b.) Az adóév utolsó napján - amelyre az adókedvezmény vonatkozik - helyi ipar-

ûzési adóhátralékkal nem rendelkezik.
c.) A korrigált átlagos statisztikai állományi létszám növekményét két tizedes pon-

tossággal kell megállapítani, és a kedvezmény igénybevételének kiszámítási alapjául
a tizedesek nélküli növekményt kell alapul venni

(7) a.)  2004.január 1-tõl kezdõdõen a 2,5 millió forintot meghaladó vállalkozási szin-
tû adóalappal rendelkezõ adóalanyok a 7.§.-ban meghatározott kedvezményeket nem ve-
hetik igénybe.

b.)  Azon vállalkozások akik/amelyek 2003.december 31-ig jogosultságot szerez-
tek az adókedvezmények bármelyikéhez, azt a kedvezmény lejártáig igénybe vehetik,
de legkésõbb 2007.december 31-ig. Az igényjogosultságról 2004. január 31-ig az ön-
kormányzati 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, vala-
mint 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 adókö-

telezettségének 20 %-kal növelt összegét kell megfizetni helyi iparûzési adó címén,
-  a 2003.  adóévet követõen az elõzõ évi adófizetési kötelezettség 12 százalékkal nö-

velt 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 kül-

földön végzett tevékenységbõl származó árbevétel és adóalap elkülönítésére.
- az adókedvezmény akkor érvényesíthetõ, ha a rendelet 5.§.(1) bekezdés második

mondatában megjelölt adóalap mentességet adóalany nem vette igénybe.
(9) Az elõtársaságként tevékenységét kezdõ vállalkozó esetében a (2) bekezdés szerinti

elsõ kedvezményezett adóévnek a társaság cégbírósági bejegyzésének idõpontja szerint el-
kezdett adóév minõsül. Az elõtársasági idõszakra vonatkozóan az adóalanyt a (2) bekezdés-
ben foglaltak alapján a kezdés adóévében meghatározott mértékû adókedvezmény illeti meg,
különös figyelemmel a (7) bekezdésben foglaltakra.

Bejelentési, bevallási kötelezettség
8. §.

(1) A vállalkozó az adókötelezettséget, illetve adóköteles bevételszerzõ tevé-
kenységet 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 meg-
kezdésekor, a piaci és vásározó tevékenységet végzõ vállalkozó az adóátalány megfi-
zetésekor köteles az (1) bekezdés szerinti bejelentést megtenni.

(3) Az adózónak az adókötelezettséget érintõ változást annak bekövetkezésétõl szá-
mított 15 napon belül az önkormányzati adóhatósághoz be kell jelenteni.

(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 nyilatko-

zatot köteles tenni a nyilvántartásában szereplõ és vele szerzõdéses kapcsolatban állt, vagy álló
ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenységet folytató adózó adóalapjának megállapításá-
hoz. A nyilatkozatot a rendszeresített formanyomtatványon kell megtenni.

Az adóelõleg megállapítása és az adó megfizetése
9. §.

(1) A vállalkozó - a (4) bekezdésében foglaltak kivételével - a helyi iparûzési adó-
ra adóelõleget köteles fizetni.

(5) Gépjármû tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek
egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezett-
ségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az (1) bekezdés
szerinti tulajdonos az adó alanya.

(6) Az adó alanya az "E" és "P" betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármû
esetén az, akinek/amelynek a nevére a rendszámtáblát az eljáró hatóság kiadta.

(7) Az adóévre járó adót az adóalany köteles megfizetni.
Az adókötelezettség keletkezése

3. § (1) Az adókötelezettség a gépjármû forgalomba helyezését követõ hónap 1. napján
kezdõdik. Ha az állandó rendszámtáblával, valamint a "V" betûjelû ideiglenes rendszámtáb-
lával ellátott gépjármû utáni adókötelezettség nem áll fenn a teljes adóévben, akkor az évi adó-
tételnek az adókötelezettség fennállásának hónapjaira esõ idõarányos részét kell megfizetni.

(2) Az adókötelezettség az "E" és "P" betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott
gépjármû esetén a rendszámtábla kiadásakor keletkezik.

Az adókötelezettség változása, megszûnése, 
az adófizetési kötelezettség szünetelése

4. § (1) Az adóalany körülményeiben, illetve a gépjármûben beállott olyan változást,
amely az adókötelezettségre is kihatással van, e változásra okot adó körülmény bekövetke-
zésének idõpontját követõ hónap elsõ napjától kell figyelembe venni.

(2) Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szûnik meg, amely-
ben a hatóság a gépjármûvet bármely okból a forgalomból kivonta.

(3) Kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség, ha a gépjármû a rendõrhatóság
igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából. A szünetelés a jogel-
lenes cselekmény bekövetkezését követõ hónap elsõ napjától annak a hónapnak az
utolsó napjáig tart, amelyben a gépjármû az adóalany birtokába visszakerült. A szüne-
telés idõszakára idõarányosan esõ adót nem kell megfizetni. Ha a gépjármû nem ke-
rül vissza az adóalany birtokába, akkor a jogellenes állapot bekövetkezésének idõ-
pontját követõ év utolsó napján az adóalany ezen gépjármûve utáni adókötelezettsége
megszûnik.

Adómentesség
5. § Mentes az adó alól
a) a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában lévõ gépjármû,
b) a társadalmi szervezet, az alapítvány tulajdonában levõ gépjármû abban az év-

ben, amelyet megelõzõ évben a gépjármû tulajdonosának jövedelem- (nyereség-) adó-
fizetési kötelezettsége nem keletkezett,

c) a helyi és a helyközi tömegközlekedést lebonyolító gépjármû,
d)-e)
f) a súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú sze-

mélyt szállító, vele közös háztartásban élõ szülõje, nevelõszülõje, mostoha- vagy örökbe-
fogadó szülõje tulajdonában lévõ egy darab, 100 kilowatt teljesítményt el nem érõ sze-
mélygépkocsi, ide nem értve a személytaxiként üzemelõ személygépkocsit. Ha a mentes-
ségre jogosult tulajdonában több személygépkocsi van, akkor a mentesség kizárólag a
legkisebb teljesítményû személygépkocsi után jár,

g), h)-i)
j) az a gépjármû, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biz-

tosítja. A viszonosság tekintetében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó,
k) az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerzõdés tagál-

lamainak és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vevõ
államainak Magyarországon tarzózkodó fegyveres erõi - ideértve a fegyveres erõk al-
kalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévõ és polgá-
ri állományú személyeket is - tulajdonában lévõ gépjármû.

Az adó alapja
6. § (1) Az adó alapja személyszállító gépjármû - ide nem értve az autóbuszt - ha-

tósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Ha a ható-
sági nyilvántartásban a személyszállító gépjármû teljesítménye csak lóerõben van
feltüntetve, akkor a lóerõben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az ered-
ményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a ha-
tósági nyilvántartás a személyszállító gépjármû teljesítményét nem tartalmazza, ak-
kor az adóhatóság a személyszállító gépjármû azonosító adataival megkeresi a terü-
letileg illetékes közlekedési felügyeletet a személyszállító gépjármû teljesítménye
közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a személyszállító gépjármû adóalapjá-
nak tekinteni.

(2) Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakópótkocsi hatósági nyilván-
tartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).

(3) Az adó alapja a tehergépjármû hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját töme-
ge (önsúlya) növelve a terhelhetõsége (raksúlya) 50%-ával.

Az adó mértéke
7. § (1) Az adó mértéke a 6. § (1) bekezdése szerinti adóalap után a gépjármû
- gyártási évében és az azt követõ 3 naptári évben 300 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követõ 4-7. naptári évben 260 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követõ 8-11. naptári évben 200 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követõ 12-15. naptári évben 160 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követõ 16. naptári évben és az azt követõ naptári években 120 Ft/ki-

lowatt.
(2) Az adó mértéke a 6. § (2)-(3) bekezdései szerinti adóalap esetén az adóalap

minden megkezdett 100 kilogrammja után 1200 Ft.
(3) Az "E" betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármû után

8000 Ft, míg a tehergépjármû után 40 000 Ft adót kell fizetni. A "P" betûjelû ideiglenes
rendszámtábla kiadása esetén 20 000 Ft adót kell fizetni. A gépjármû állandó rendszámtáb-
lával való ellátását követõ hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános sza-
bályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal el-

látott gépjármûre "E" betûjelû ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e be-
kezdés szerinti adót megfizetni.

Adókedvezmény
8. § (1) 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjármûvet - a

nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, amely a közúti jár-
mûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szó-
ló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (e § alkalmazásában KöHÉM rendelet) 5. szá-
mú melléklete II. alpontja szerinti "5", "6", "7" vagy "8" környezetvédelmi osztály-
jelzéssel (kóddal) ellátott.

(2) 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjármûvet - a
nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM
rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább "9", "10", "11", "12" környe-
zetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

(3)
(4) Ha az adóalany az adóévben tehergépjármûvével - fuvarokmánnyal igazoltan -

olyan kombinált áruszállítást alkalmazott, amelynél a Magyar Köztársaság területén
vasúton vagy belvízen megtett út járatonként 100 km-nél hosszabb volt, az (5) bekez-
désben meghatározott adókedvezményre jogosult.

(5) Az adókedvezmény mértéke 30-60 járat teljesítése esetén a tehergépjármû után
adóévre - az (1)-(2) bekezdés alapján megállapított - fizetendõ adó 10%-a, 60 járat fe-
lett 20%-a. 2004. január 1-jétõl az adókedvezmény mértéke 40 járat feletti teljesítés
esetén a tehergépjármû után adóévre - az (1)-(2) bekezdés alapján megállapított fize-
tendõ adó 10%-a.

(6) Az adóalany a kombinált áruszállítás után járó adókedvezmény iránti - fuvarok-
mánnyal igazolt - igényét az adóév július 1. napjától nyújthatja be a gépjármû adóz-
tatására illetékes adóhatósághoz, amely az adókedvezményt az igénybejelentéstõl szá-
mított 30 napon belül bírálja el.

(7) Az (5) bekezdés szerinti adókedvezmény csak azon tehergépjármû után jár,
amely a kombinált szállítási útvonal vasúti vagy/és vízi szakaszát is igénybe vette.

Az adó megállapítása és kezelése
9. § (1) Az adóztatási feladatokat - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a ma-

gánszemély adóalanynak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántar-
tásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti nyilvántartásba, míg a nem magán-
személy adóalanynak (ideértve az egyéni vállalkozót is) a hatósági nyilvántartásba
bejegyzett lakcíme, székhelye, illetõleg telephelye szerint illetékes települési, a fõ-
városban a kerületi önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóható-
ság) látja el. Ha a nyilvántartásban a lakcím, a székhely, illetõleg a telephely meg-
változik, az adóztatási feladatok ellátására a változást követõ év elsõ napjától az új
lakcím, székhely, illetõleg telephely szerint illetékes adóhatóság jogosult. Gépjár-
mû tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem
tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének,
akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig a 2. § (1) bekezdés sze-
rinti tulajdonos nyilvántartásba bejegyzett lakcíme, székhelye, illetõleg telephelye
szerinti önkormányzati adóhatóság az illetékes a tulajdonváltozással érintett gép-
jármû adóztatására. Amennyiben a hatósági nyilvántartás a székhelyet és a telephe-
lyet egyaránt tartalmazza, akkor a telephely szerint illetékes adóhatóság jogosult a
gépjármû adóztatására.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt változások esetén a változást követõ év elsõ napjá-
tól esedékes adót kell az új cím szerint illetékes adóhatóságnál megfizetni.

(3) Az adóztatási feladatokat az "E" és "P" betûjelû ideiglenes rendszámtáblával el-
látott gépjármû esetében a gépjármûre kiadott ideiglenes forgalomban tartási enge-
délyben, illetve ideiglenes forgalmi engedélyben megjelölt lakóhely, székhely (ideért-
ve a fióktelepet is) szerint illetékes adóhatóság látja el.

(4) Amennyiben az adóalany adótartozása az egy évi adótételt meghaladja, és a köz-
úti közlekedési nyilvántartásban újabb adóalanyt [2. § (1) bek.] a közlekedési igazgatá-
si hatóság nem tüntetett fel, az adóhatóság kezdeményezheti a gépjármûnek a forgalom-
ból való kivonását.

IV.
ÉRTELMEZÕ, ÁTMENETI ÉS HATÁLYBA LÉPTETÕ RENDELKEZÉ-

SEK
Értelmezõ rendelkezések

18. § E törvény alkalmazásában
1. gépjármû: az olyan szállító vagy vontató eszköz, amelyet beépített erõgép hajt,

használata közben közutat vesz igénybe, és rendszámtáblával ellátott,
2. pótkocsi: a gépjármû által vontatható teher- és sátras utánfutó, félpótkocsi,

lakópótkocsi, mûhelykocsi vagy hasonló jellegû, más, nem önjáró jármû, amely rend-
számtáblával ellátott,

3. személygépkocsi: személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a
vezetõ ülését is beleértve - legfeljebb kilenc állandó ülõhely van, ide nem értve az e
törvény szerinti autóbuszt, valamint motorkerékpárt,

4. személyszállító gépjármû: az autóbusz, a motorkerékpár, valamint a hatósági
nyilvántartás szerint személyszállításra szolgáló más gépjármû,

5. tehergépjármû: a 3-4. pontban fel nem sorolt gépjármû és pótkocsi,
6. autóbusz: személyszállítás céljára készült, elektromos felsõ vezetékhez nem kö-

tött gépjármû, amelyben a vezetõ ülésével együtt kilencnél több állandó ülõhely van,
7. motorkerékpár: olyan gépjármû, amelynek két vagy három kereke van és a ter-

vezési legnagyobb sebessége 45 km/óránál nagyobb, továbbá olyan négykerekû gép-
jármû, amelynek saját tömege legfeljebb 550 kg és motorteljesítménye nem haladja
meg a 15 kilowattot;

8. külföldön nyilvántartott az a gépjármû, amelynek forgalmi engedélyét és hatósá-
gi jelzését (rendszámát) nem magyar hatóság adta ki, kizárólag külföldön nyilvántar-
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január 1-i állapotának megfelelõen. Bevallásával egyidejûleg közli az Adó- és Pénz-
ügyi Ellenõrzési Hivatal által megállapított adóazonosító jelét.

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

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

9. §.
Az adó megfizetése

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

(2) Hatályát veszítette.
(3) A fizetendõ építményadó összegét 100 Ft-ra kerekítve kell megállapítani, és a kere-

kítés általános szabályait kell alkalmazni. Amennyiben adóalany évi építményadó kötele-
zettségének összege nem éri el az 1.000 forintot, azt nem kell megállapítani.

(4) Hatályát veszítette.
(5) A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlával rendelkezõ adózónak

belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással,  pénzforgalmi bankszámlával nem
rendelkezõ adózónak belföldi postautalvánnyal vagy belföldi bankszámlájáról történõ
átutalással kell teljesítenie. Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó (épít-
ményadó, 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 helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és ha-
táskörérõl szóló 1991. évi XX. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni

10. §.
Értelmezõ rendelkezések

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

ra által behatárolt bel- és külterületet magában foglaló térség, amelyre az önkormány-
zati hatáskör kiterjed,

(2) A külföldi: az a természetes személy, akinek állandó lakóhelye külföldön van, és nem tar-
tózkodik Magyarországon 183 napnál hosszabb idõtartamban; továbbá az a jogi személy, gazdál-
kodó szervezet, vagy más személyi egyesülés, amelynek székhelye (központja) külföldön van, ide
nem értve a Magyarországon mûködõ telepeit, fiókjait, képviseleteit,

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

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

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

(6) épület: az olyan építmény, amely a környezõ külsõ tértõl épületszerkezetekkel
részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó vagy idõszakos tartóz-
kodás, illetõleg használat feltételeit biztosítja, ide értve az olyan önálló létesítményt is,
amely részben vagy teljes belmagasságával a környezõ csatlakozó terepszint alatt van.

Épületrész az épület mûszakilag elkülönített, külön bejárattal ellátott része,
(7) hatályát veszítette
(8) lakás és szükséglakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésük-

re vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. sz. törvény 2. sz. mellékleté-
nek 1-6. pontjában foglaltak alapján ilyennek minõsülõ és az ingatlan-nyilvántartásban,
lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingat-
lan,  a rendeltetésszerû használatához szükséges - helyben szokásos vagy elõírt telek-
nagyságot meg nem haladó - földrészlettel együtt, azzal, hogy nem minõsül szükségla-
kásnak az a helyiségcsoport, amely csak azért nem sorolható be komfortfokozatba, mert
nem rendelkezik melegpadlós helyiséggel, 

(9) hasznos alapterület: a végleges falsíkokkal határolt teljes alapterületnek olyan része,
ahol a belmagasság legalább 1,90 m; a teljes alapterületbe a helyiségek összegzett alapterüle-
te és az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külsõ tartózkodó (loggia, fedett és ol-
dalt zárt erkélyek) és a fedett terasz, tornác, tetõtér, valamint a többszintes lakrészek belsõ lép-
csõinek egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik,

(10) kiegészítõ helyiség: az, amely a lakás és az üdülõtulajdon rendeltetésszerû használa-
tához szükséges, de huzamos emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgál (tüze-
lõtér, tüzelõ- és salaktároló, szárító, padlás, szerszámkamra, 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 szak-
képzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában meghatározott 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 létesítmények, ame-
lyek a fogyasztói vízellátási, ide értve a belvíz-, a hõ-, gázenergia és távbeszélési igé-
nyeit elégíti ki), valamint az út- és a járdaépítés,

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

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

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

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 végelszámolás alatt áll,
d.) egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll
(17) szociális intézmény: a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott

személyes szociális gondoskodást nyújtó szervezet, vállalkozás,
(18) egészségügyi intézmény: minden olyan szervezet, vállalkozás, amely járó- vagy

fekvõbeteg ellátást, megelõzõ illetõleg szûrõvizsgálatot, diagnosztikai vizsgálatot, gyó-
gyító célú vagy más egészségügyi beavatkozást, utókezelést, rehabilitációt, illetve men-
tõszolgálatot végez, továbbá, amely gyógyszert forgalmaz,

(19) közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Részvénytársaság, a Magyar Rá-
dió Részvénytársaság, a Magyar Televízió Részvénytársaság, a Duna Televízió Rész-
vénytársaság, a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, a Diákhitel Központ Rész-
vénytársaság, továbbá a helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedést lebo-
nyolító szervezetek, a közüzemi ellátást alapellátásként végzõ szervezetek közül a vil-
lamos-, és gázenergia-, távfûtés-, melegvíz-, ivóvíz-, csatornaszolgáltatást (a további-
akban: szolgáltatás) nyújtók, ide értve a viziközmû társulatot is. Alapellátásként az a
szervezet végez közüzemi ellátást, amelynek nettó árbevétele legalább 75%-ban köz-
vetlenül a fogyasztók számára történõ szolgáltatás nyújtásából származik,

(20) tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az in-
gatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának
átruházására irányuló szerzõdést a földhivatalhoz benyújtották - melynek tényét a földhi-
vatal széljegyezte -, a szerzõ felet kell tulajdonosnak tekinteni. Újonnan létrehozott épü-
let/épületrész tulajdonjogának átruházása esetén a szerzõdés földhivatalhoz benyújtását
követõen a szerzõ felet a használatbavételi engedély kiadásának idõpontjától kell tulajdo-
nosnak tekinteni. Egyéb módon történõ tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv
vonatkozó szabályai az irányadók,

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

(22) gépjármûtároló (garázs): minden olyan építmény, építményrész, amelyet
gépjármûtárolás céljára építettek, illetve gépjármûtárolás céljára akár  ideiglenesen is
használnak.

(23)súlyos mozgáskorlátozott: az a személy aki a súlyos mozgáskorlátozottak közle-
kedési  kedvezményeinek rendszerérõl szóló jogszabályban meghatározott állapota  mi-
att súlyos mozgáskorlátozottnak minõsül, és ezt a tényt az ott meghatározott orvosi
szakvélemény igazolja.

1991. ÉVI LXXXII. TÖRVÉNY A GÉPJÁRMÛADÓRÓL
( Hatályos: 2007. január 1-tõl)

Az Országgyûlés a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a
települési, a fõvárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása,
valamint a közúthálózat karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges források
bõvítése érdekében a gépjármûvek adójáról a következõ törvényt alkotja:

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

1. § (1) A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármû, pótkocsi, valamint
a Magyar Köztársaság területén közlekedõ, külföldön nyilvántartott tehergépjármû (a
továbbiakban együtt: gépjármû) után gépjármûadót (a továbbiakban: adót) kell fizet-
ni.

(2) E törvény hatálya nem terjed ki a belföldi rendszámtáblával ellátott mezõgazda-
sági vontatóra, a lassú jármûre és a lassú jármû pótkocsijára, a külön jogszabály szerin-
ti "méhesházas" gépjármûvekre, a munkagépre, a CD, a CK, a DT, az OT és a Z betû-
jelû rendszámtáblával ellátott gépjármûre, valamint a külföldön nyilvántartott tehergép-
jármûvek közül azokra, amelyek az Európai Unió valamely tagállamában vannak nyil-
vántartva.

II.
A BELFÖLDI GÉPJÁRMÛVEK ADÓJA
Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett

2. § (1) Az adó alanya - a (2)-(4), illetve a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - az a sze-
mély, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
alapján vezetett jármûnyilvántartásban (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) az év el-
sõ napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként (a továbbiakban együtt e
§ alkalmazásában: tulajdonos) szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy
gépjármûnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó ala-
nya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

(2) Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármû utáni adó alanya
az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántar-
tásban tulajdonosként szerepel.

(3) Az adóalany halálát, illetve megszûnését követõ év 1. napjától - feltéve, hogy a
hatósági nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt személy vagy a megszûnt
szervezet szerepel tulajdonosként - azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni,
akit/amelyet a halálesetet vagy megszûnést követõen a hatósági nyilvántartásba elsõ-
ként tulajdonosként bejegyeztek.

(4) Amennyiben a gépjármû tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tu-
lajdonos (átruházó) a külön jogszabályban meghatározott módon bejelentette, akkor a
bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerzõdés megkötésének idõpontját) követõ év
elsõ napjától nem minõsül adóalanynak. Ettõl az idõponttól kezdve a korábbi tulajdo-
nostól tulajdonjogot szerzõ felet kell az adó alanyának tekinteni, kivéve ha ettõl az
idõponttól a hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként.

(2) Az adóelõleg összege
a.) ha az adóévet megelõzõ adóév idõtartama 12 hónapnál nem rövidebb, az adó-

évet megelõzõ adóév adójának megfelelõ összeg;
b.) ha az adóévet megelõzõ adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelõzõ adóév adójá-

nak az adóévet megelõzõ adóév naptári napjai alapján adóévre számított összege;
c.) az 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 bejelentett 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 alap-
ján adómentességet vagy adókedvezményt vett igénybe, de az adóévben az adómentes-
ség vagy az adókedvezmény nem vagy nem teljes mértékben illeti meg, akkor az elõ-
leg összegét az adóalap, az adómérték, illetõleg a mentesség, kedvezmény megszûné-
se, a kedvezmény mértékének változása figyelembevételével kell megállapítani.

(4) Nem köteles adóelõleget fizetni az elõtársaság, továbbá az adóköteles tevékenysé-
get jogelõd nélkül kezdõ vállalkozó, az adókötelezettség keletkezésének adóévében. Nem
alkalmazható ez a rendelkezés a már mûködõ, de az önkormányzat illetékességi területén
elsõ ízben adóköteles tevékenységet kezdõ vállalkozó esetében.

(5) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerõre emelkedéséig
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, illetve a vár-
ható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.

(7) Az iparûzési adóelõleget az adózó félévi részletekben az adóév március 15-ig,
illetve szeptember 15-ig fizetheti pótlékmentesen.

(8) Az (1) - (7) bekezdésben foglaltak alkalmazásával megállapított adóelõleg és az
éves adókötelezettség különbözetét a tárgyévet követõen, az éves bevallásban kell elszá-
molni. A különbözetet a bevallásra elõírt idõpontig - amely a tárgyévet követõ május 31.
- kell megfizetni, illetve ettõl az idõponttól lehet visszaigényelni.

(9) A társasági adóelõlegnek az adóévi várható fizetendõ adó összegére történõ ki-
egészítésére kötelezett vállalkozónak a helyi iparûzési adóelõleget a várható éves fize-
tendõ adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.

(10) Az ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység után az adót a tevékeny-
ség befejezésének napján kell megfizetni.

(11) Hatályát veszítette
(12) Hatályát veszítette
(13) Ideiglenes (alkalmi) iparûzési tevékenység esetén a mûködés idõtartama sze-

rint járó adó készpénzben is megfizethetõ a helyi adótörvényben meghatározott pénz-
kezelési 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 helyi önkormányzatok és
szerveik feladat- és hatásköreirõl szóló 1991. évi XX. törvény vonatkozó rendelkezéseit
kell alkalmazni.

Értelmezõ rendelkezések
10. §.

E rendelet alkalmazásában:
(1) önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa ál-

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

(2) adóév: az a naptári év, amelyre az adó kötelezettség vonatkozik, továbbá 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 értékesítés nettó árbevételének együttes összege), csökkent-
ve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, ár-
bevételként elszámolt ellenértékkel, a jövedéki adó fizetésére kötelezett vállalkozó ese-
tében az adóhatósággal elszámolt - az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb
ráfordítások között kimutatott - jövedéki adó összegével, továbbá az egyéb ráfordítá-
sok között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó össze-
gével, feltéve, ha az így elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összege az értékesítés
nettó árbevételét növelte, valamint a külön jogszabály szerinti felszolgálási díj árbevé-
telként elszámolt összegével, a b) - j) alpontokban foglalt eltérésekkel,  

b) a hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál: a kapott kamatok és kamatjellegû
bevételek csökkentve a fizetett kamatokkal és kamatjellegû ráfordításokkal, növelve az
egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeivel, a befektetési szolgáltatások bevételeivel és a
nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételével. Fedezeti ügyletek esetén az alapügy-
let (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszte-
ségének/nyereségének nyereségjellegû különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A szám-
viteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok eredményé-
nek összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegû, 

c) biztosítóknál: a biztosítástechnikai eredmény növelve a nettó mûködési költségek-
kel, a befektetésekbõl származó biztosítástechnikai ráfordításokkal (csak életbiztosítási
ágnál), az egyéb biztosítástechnikai ráfordításokkal, a kapott kamatokkal és kamatjellegû
bevételekkel, a biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételeivel, a be-
fektetések értékesítésének árfolyamnyereségével és az egyéb befektetési bevételekkel
(nem életbiztosítási ágnál), az életbiztosításból allokált befektetési bevétellel, valamint a
nem biztosítási tevékenység bevételeivel, valamint csökkentve a Kártalanítási Számlával
szemben ráfordításként elszámolt összeggel, a tûzvédelmi hozzájárulásként elszámolt
összeggel és a biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredménnyel. Fedezeti ügyle-

tek esetén az alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó
fedezeti ügylet veszteségének/nyereségének nyereségjellegû különbözete tartozik a nettó
árbevételbe. A számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek eseté-
ben azok eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyere-
ségjellegû, 

d) a költségvetési szerveknél: a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos pénzfor-
galmi bevétel,

e) befektetési vállalkozásoknál: a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei növelve
a nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeivel, valamint a kapott kamatokkal és
kamatjellegû bevételekkel. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) nyereségé-
nek/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/nyereségének nyere-
ségjellegû különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A számviteli törvény szerinti kereskedé-
si célú származékos ügyletek esetében azok eredményének összevont különbözete tartozik a
nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegû,

f) az egyházi  jogi személynél, valamint az egyház által alapított intézménynél: a
könyvvezetési kötelezettségtõl függõen a vállalkozási tevékenységbõl származó, az a)
pont alatti nettó árbevétel, vagy pénzforgalmi bevétel,

g) külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepénél: a fióktelep számvi-
teli beszámolója alapján kimutatott, az a) pont szerinti - illetve, ha a külföldi székhe-
lyû vállalkozás a b), c) és e) alpontok valamelyikében említett szervezet, akkor az ott
meghatározottak szerinti - nettó árbevétel,

h) a b)-g) pontban nem említett szervezetnél (lakásszövetkezet, társasház, alapít-
vány, társadalmi szervezet, ügyvédi iroda, intézmény stb.) - könyvvezetési kötelezett-
ségtõl függõen - a vállalkozási tevékenységbõl származó, az a) pont szerinti nettó ár-
bevétel vagy pénzforgalmi bevétel. Nem minõsül vállalkozási tevékenységbõl szár-
mazó 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 vagyo-
ni érték, növelve az árkiegészítéssel és csökkentve a fogyasztási adóval, továbbá az adóha-
tósággal elszámolt regisztrációs adó összegével, feltéve, ha a regisztrációs adó összege a ter-
mék ellenértéke részeként bevételként került kimutatásra,

j) a kockázati tõkebefektetésekrõl, a kockázati tõketársaságokról, valamint a kockázati
tõkealapokról szóló törvény hatálya alá tartozó kockázati tõketársaságoknál és a kockáza-
ti tõkealapoknál: az a.) pont szerinti nettó árbevétel, valamint a befektetett pénzügyi esz-
köznek minõsülõ részvények, részesedések - kockázati tõkebefektetések - eladási árának
és könyv szerinti értékének különbözetében keletkezett, a mérlegkészítés idõpontjáig
pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után kapott oszta-
lék és részesedés együttes összege,

(4) vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszer-
zés céljából, üzletszerûen végzõ

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

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 végelszámolás alatt áll,
d.)egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.
(5) székhely: belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiratában), a

cégbejegyzésben (bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében a vállal-
kozói igazolványban ekként feltüntetett hely. Ilyen hely hiányában vagy ha több ilyen
hely van, akkor a központi ügyvezetés helye, a magánszemélyek esetében az állandó
lakóhely. A külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában
a székhely alatt a cégbejegyzésben a fióktelep helyeként megjelölt helyet kell érteni.

(6) telephely: 
a.) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye - függetlenül a használat jogcímé-

tõl -, ahol részben vagy egészben iparûzési tevékenységet folytat azzal, hogy a telep-
hely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a mûhelyt, a raktárt, a
bányát, a kõolaj- vagy földgázkutat, az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termõföldet,
a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant,

b.) a hang, kép, adat vagy egyéb információ (ideértve a rádió- és televízió progra-
mokat is) vezetéken, kábelen, rádión, optikai úton vagy elektromágneses rendszer út-
ján történõ továbbítását szolgáló berendezés, amennyiben annak üzemeltetése rend-
szeres személyes jelenlétet kíván.

c.)vezetékes gázszolgáltatás, villamosenergia-szolgáltatás (a továbbiakban ezen al-
pont alkalmazásában együtt: szolgáltatás) közvetlenül a végsõ fogyasztónak történõ
nyújtása esetén azon önkormányzat illetékességi területe, ahol a szolgáltatás nyújtása
a végsõ fogyasztó számára történik. 

(7) közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Részvénytársaság, a Magyar Rádió Részvény-
társaság, a Magyar Televízió Részvénytársaság, a Duna Televízió Részvénytársaság, a Magyar
Távirati Iroda Részvénytársaság, a Diákhitel Központ részvénytársaság, továbbá a helyi és hely-
közi menetrend szerinti tömegközlekedést lebonyolító szervezetek, a közüzemi ellátást alapellá-
tásként végzõ szervezetek közül a  távfûtés-, melegvíz-, ivóvíz-, csatornaszolgáltatást (a további-
akban: szolgáltatás) nyújtók, ideértve a víziközmû társulatot is. Alapellátásként az a szervezet vé-
gez közüzemi ellátást, amelynek nettó árbevétele legalább 75%-ban közvetlenül a fogyasztók szá-
mára történõ szolgáltatás nyújtásából származik,

(8) eladott áruk beszerzési értéke: a kettõs könyvvitelt vezetõ vállalkozások esetében
a vásárolt    és változatlan formában eladott anyagoknak, áruknak - a számvitelrõl szó-
ló törvény szerint az eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt - bekerülési (beszer-
zési) értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló tör-
vény hatálya alá tartozó - pénzforgalmi nyilvántartást vezetõ vállalkozók esetében a
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tárgyévi árubeszerzésre fordított kiadás, csökkentve a kifizetett árukészlet leltár szerin-
ti záró értékével, növelve a kifizetett árukészlet leltár szerinti nyitó értékével. Csökken-
ti az eladott áruk beszerzési értékét az az érték, amellyel az adóalany a (9) bekezdés sze-
rint anyagköltségként, a (12) bekezdés szerint közvetített szolgáltatások értékeként net-
tó árbevételét csökkentette,

(9) anyagköltség: a kettõs könyvvitelt vezetõ vállalkozások esetében a vásárolt anyagok-
nak - a számvitelrõl szóló törvény szerint - anyagköltségként elszámolt bekerülési (beszer-
zési) 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 ér-
tékével, növelve a kifizetett anyagkészlet leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az anyag-
költséget a saját vállalkozásban végzett beruházáshoz felhasznált anyagok bekerülési (be-
szerzési) értéke, továbbá az az érték, amellyel az adóalany (8) bekezdés 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 vásárolt és a har-

madik személlyel (a megrendelõvel) írásban kötött szerzõdés alapján, a szerzõdésben
rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (to-
vábbszámlázott) szolgáltatás értéke. Közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevõje és
nyújtója is a szolgáltatásnak, az adóalany a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben
közvetíti úgy, hogy a megrendelõvel kötött szerzõdésbõl a közvetítés lehetõsége, a szám-
lából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa vá-
sárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron,
egyértelmûen megállapítható. Ide sorolandó továbbá a közvetített szolgáltatások 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 - vállalkozási szerzõdéses kapcsolatban
áll, feltéve, hogy azzal az adóalany a (8) bekezdés szerint eladott áruk beszerzési értéke-
ként vagy a (9) bekezdés szerint anyagköltségként nettó árbevételét nem csökkentette,

(13) idényjellegû tevékenység: az a vállalkozási tevékenység, amelyet a vállalkozó 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 megvalósítása, létesítése, bõvítése, rendelte-
tésének megváltoztatása, átalakítása, élettartamának növelése, eredeti állagának helyreállítását
szolgáló felújítása - ide nem értve a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemel-
tetését szolgáló javítási, karbantartási munkákat, továbbá az erdõnevelési, erdõfenntartási,
erdõfelújítási munkákat - akkor is, ha az adóalany kizárólag a beruházás megvalósításához
szükséges anyagot biztosítja. 

(15) korrigált átlagos statisztikai állományi létszám: A Központi Statisztikai Hivatala
Útmutató az intézményi munkaügyi statisztika kérdõíve kitöltéséhez c. kiadvány 1999.ja-
nuár 1-napján érvényes szabályai szerint éves szinten számított állományi létszám, ide-
értve a saját nevében és saját kockázatára rendszeresen, haszonszerzés céljából vállalko-
zási tevékenységet folytató magánszemélyt, továbbá azt a tulajdonost, aki vállalkozásá-
ban személyes közremûködésre kötelezett, vagy azt mellékszolgáltatásként végzi, vala-
mint a segítõ családtagot;

(16) külföldön végzett termék-elõállító tevékenység: ha a külföldi termék-elõállító tevékeny-
ség, valamint a külföldön elõállított termék külföldön történõ forgalmazási, tárolási , elosztási te-
vékenység végzésének helye és a teljesítés helye szerzõdésekkel is alátámasztottan ténylegesen
külföldi - a Magyar Köztársaság államhatárain kívüli -, továbbá amely tevékenység során az adó-
alannyal szerzõdõ fél nem minõsül belföldi személynek, a külföldi szerzõdõ fél gazdasági tevé-
kenységének székhelye, illetve állandó telephelye - vagy ezek hiányában állandó lakóhelye vagy
szokásos tartózkodási helye - külföld.

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

(18) építõipari tevékenység: a Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási
Rendszere (TEÁOR) 2003. január 1-jén hatályos besorolása szerint az Építõipar nem-
zetgazdasági 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. törvény 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) bekezdésben foglalt, pénzforgalmi nyilván-
tartást vezetõ vállalkozókra meghatározott 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 adó-
alapja (a továbbiakban: adóalap) nem haladta meg a 100 millió Ft-ot, a következõ 1.1.,
1.2.vagy  2.1.pont szerinti adóalap-megosztási módszer valamelyikét köteles alkal-
mazni.

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

tartozó foglalkoztatottak - ideértve a magánszemély vállalkozó (Htv. 52. §. 26. a)-d) pont)
esetében önmagát is - után a tárgyévben elszámolt személyi jellegû ráfordítások arányában
osztható meg az adóalap. Személyi jellegû ráfordításnak a melléklet alkalmazásában az te-
kintendõ, amit a számvitelrõl szóló törvény annak minõsít, és a társasági adóról és osztalék-
adóról szóló törvény, illetõleg a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján költség-
ként elszámolható. A magánszemély vállalkozó esetében az önmaga után elszámolt szemé-

lyi 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 szerzõ-
désben, az alapító okiratban képviseletére feljogosított magánszemély) után az adóév-
ben személyi jellegû ráfordítás nem merül fel, akkor ezen ügyvezetõ után 500 000 fo-
rintot kell figyelembe venni személyi jellegû ráfordítás címén.

A településen kívül változó munkahelyen foglalkoztatott személyek esetében a ráfor-
dítást annál a településnél kell figyelembe venni, ahol ezen személyek tényleges irányí-
tása történik.

A részletszámítás a következõ:
a) A vállalkozó összes személyi jellegû ráfordításának összegét 100 %-nak véve, meg kell

állapítani az egyes településekre esõ személyi jellegû ráfordítások százalékos arányát.
b)A vállalkozó adóalapjának olyan százaléka tartozik az egyes településekhez,

amilyen arányt az a) pont szerint megállapított százalék képvisel.
1.2. Eszközérték arányos megosztás módszere:
A településekhez tartozó, az adóév folyamán a vállalkozási tevékenységhez használt tár-

gyi 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. A 100 ezer forint beszerzési érték alatti tárgyi eszközö-
ket - a használat idejétõl függetlenül - csak az aktiválás évében és az azt követõ adóévben
kell figyelembe venni. A tárgyi eszköz értéke (eszközérték) a tárgyi eszköznek az e mellék-
let szerint figyelembe veendõ értéke.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény, illetõleg a személyi jövedelem-
adóról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozó egyrészt az említett törvények rendel-
kezései szerint az adóévben elszámolható értékcsökkenési leírás, a költségként elszámol-
ható bérleti díj, lízing díj összegét veheti eszközérték címén 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 számviteli törvény

szerinti ingatlanok esetén a beszerzési érték 2%-a, egyéb eszközök esetén a beszerzési ér-
ték 10%-a tekinthetõ eszközértéknek. Ha a nyilvántartásokból a beszerzési érték nem ál-
lapítható meg, akkor a beszerzési értéknek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
törvény szerint megállapított piaci érték tekintendõ.

A 100 ezer forint beszerzési érték alatti tárgyi eszköz esetében az aktiválás évében
a beszerzési (bekerülési) érték, az aktiválás évét követõ adóévben a beszerzési (beke-
rülési) érték 50%-a az eszközérték.

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

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

tani az egyes településekre esõ eszközértékek százalékos arányát.
b) A vállalkozó adóalapjának olyan százaléka tartozik az egyes településekhez,

amilyen arányt az a)  pont szerint megállapított százalék képvisel.
2.1.  Az a vállalkozó, akinek a tárgyévet megelõzõ teljes adóévben az adóalapja

meghaladta a 100 millió forintot, köteles a következõ adóalap megosztási módszert al-
kalmazni.

Az adóalap olyan hányadát kell a személyi jellegû ráfordítással arányos megosztás
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 megosztás módszeré-

vel megosztandó és eszközérték arányos megosztás módszerével megosztandó részre -
kell osztani. A személyi jellegû ráfordítással arányos megosztás módszerével megosztan-
dó 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 pe-
dig eszközérték arányosan kell a települések között megosztani.

b) Az adott településre esõ adóalap egyenlõ az adott településre a személyi jellegû ráfordí-
tással arányos megosztási módszerrel kiszámított rész-adóalap, valamint az eszközérték ará-
nyos megosztási 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 foglaltaktól el-
térõen - a helyi iparûzési adó alapját   5.§.(1) bekezdés  az önkormányzat illetékes-
ségi területén folytatott szolgáltatásnyújtásból származó számviteli törvény szerinti
nettó árbevételnek a szolgáltatásnyújtásból származó összes számviteli törvény sze-
rinti nettó árbevételben képviselt arányában kell megosztani a székhely, telephely
szerinti önkormányzatok között.

3. Az egyes településekre esõ adóalapok együttes összege egyenlõ a vállalkozó
adóalapjának összegével.

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

5.  Az adóalap-megosztásra vonatkozó számításokat  - a kerekítés általános szabá-
lyai alapulvételével - hat tizedesjegy pontossággal kell elvégezni.

6. A megosztás módszerét, az adóelõleg és adó számításának menetét a vállalkozó-
nak -  az adóhatóságok (állami, önkormányzati) által ellenõrizhetõ módon - írásban
rögzítenie kell.

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

AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

(Egységes szövegû rendelet: hatályos 2007.január 1-tõl)

Bevezetõ rendelkezések
Az 1990. évi többször módosított C. törvény 1. §. (1) bekezdésében foglalt felha-

talmazás alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése meg-
alkotja 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 he-
lyiségére kiterjed, annak rendeltetésétõl, illetõleg hasznosításától függetlenül.

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

letére,
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 kedvez-
mény 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 rendel-
tetésszerû 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 fennmaradási en-
gedély kiadását követõ év elsõ napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anél-
kül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatba-
vételt követõ év elsõ napján keletkezik.

(2) Az adókötelezettség megszûnik az építmény megszûnése évének utolsó napján.
Az építménynek az év elsõ felében történõ megszûnése esetén a második félévre vo-
natkozó adókötelezettség megszûnik.

(3) Az adókötelezettséget érintõ változást (így különösen a hasznos alapterület mó-
dosulását, 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 személyiséggel nem

rendelkezõ gazdasági társaság, a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelke-
zõ személyi egyesülése - az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) elsõ napján az épít-
mény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni  hányadaik ará-
nyában adóalanyok.

Amennyiben az építményt az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékû
jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni ér-
ték 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 adómentessé-
gét nemzetközi szerzõdés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság 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 lakóhelyként a nyil-
vántartásába bejegyzett.

(2) A szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetõleg a nevelési-oktatási in-
tézmények 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 szervezet, az

egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társa-
ság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a költségveté-
si szerv és a költségvetési szervnek nem minõsülõ nevelési-oktatási intézmény ab-
ban az adóévben, amelyet megelõzõ adóévben folytatott vállalkozási tevékenységé-

bõl származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illet-
ve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befi-
zetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétérõl az adóalany írásban
köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

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

(7) Az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra, vagy növénytermesztés-
re szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növény-termesztéshez kapcsolódó tároló
épület (pl: istálló, üvegház, terménytároló, magtár, mûtrágyatároló), feltéve, hogy az
épületet az adóalany rendeltetésszerûen állattartási, növénytermesztési tevékenység-
hez kapcsolódóan használja.

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

a.) a tulajdonos lakja és Nagykanizsa város illetékességi területén lakás bérleti il-
letve tulajdonjogával nem rendelkezik és errõl nyilatkozik.

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

(9) Kérelemre a  gépjármûtároló (garázs), ha az adó alanya, valamint adóalanynak
a PTK 685.§. b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, - ha vele legalább egy éve kö-
zös háztartásban él, illetve állandó bejelentett lakcíme azonos - , súlyos mozgáskorlá-
tozottnak  minõsül.  Évközben benyújtott kérelem esetén a kérelem benyújtásának
évében kivetett teljes évi adó alól mentesül adóalany. Amennyiben a fentiekben meg-
jelölt tulajdonosok egynél több gépjármûtárolóval rendelkeznek, csak egy gépjármû-
tároló mentesíthetõ.

(10) A Magyar Nemzeti Bank, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvény-
társaság, a Magyar Államkincstár Részvénytársaság, az Államadósság Kezelõ Köz-
ponti Részvénytársaság, az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó bünte-
tés-végrehajtási vállalat és annak a fogvatartottak foglalkoztatását 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 alapterületet
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 megrepede-

zettek, nincs szigetelése, felvizesedett, tetõszerkezete roskadt, beázik) az adóhatóság
kérelemre, helyszíni szemlével ellenõrizve legfeljebb a megállapított adó 25 %-ára
mérsékelheti.

(2)  a.)  adókedvezmény illeti meg az új építménye után, ha használatbavételi en-
gedéllyel 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 illetékes hatóság
használatbavételi engedélyt nem adott, és azt használatba vették.

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

(3)  a.) 2004.január 1-tõl kezdõdõen a 2,5 millió forintot meghaladó vállalkozási
szintû adóalappal rendelkezõ vállalkozók (10.§.16.pont) az üzleti célt szolgáló épüle-
tük, épületrészük után az e rendeletben meghatározott adómentességeket, adókedvez-
ményeket nem vehetik igénybe.

b.) Azon vállalkozások akik/amelyek 2003.december 31-ig jogosultságot szereztek
az adómentességek, adókedvezmények bármelyikéhez, azt a kedvezmény lejártáig
igénybe vehetik, de legkésõbb 2007.december 31-ig. Az igényjogosultságról 2004. ja-
nuár 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 ren-
delkezik.

(2) Az adóbevallást az adóév január 15-ig kell benyújtani az önkormányzati adóha-
tósághoz a rendszeresített nyomtatványon.

(3) Az adóalany köteles a bevezetett építményadó megállapításához szükséges vala-
mennyi - az önkormányzat felhívásában megjelölt - adatot szolgáltatni az adott adóév
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