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Kanizsa
Szigorítaná és ésszerûsítené az

önkormányzati szolgálati autók
használatát dr. Kolonics Bálint,
az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság elnöke, a Fidesz-
KDNP önkormányzati képvise-
lõje. A városatya szerint gyako-
riak az átfedések, s esetenként
irreálisan magasak a szerviz-
számlák. 

A képviselõ indítványát egyelõre
még csak a bizottságok tárgyalják,
de várhatóan hamarosan a közgyû-
lés is foglalkozik a kérdéssel. 

Az önkormányzat intézményei

és gazdasági társaságai tulajdoná-
ban és üzemeltetésében az összesí-
tett nyilvántartás szerint jelenleg
csaknem hatvankilenc személy-
gépkocsi található. Van olyan in-
tézmény, amelynél kilenc, s akad
olyan önkormányzati gazdasági
társaság, amelynél hat személy-
gépkocsi üzemel.

A gépkocsipark szervizköltségé-
re 2006-ban mintegy 5 781 259 fo-
rintot költött az önkormányzat, a
javítási költség pedig majdnem en-
nek a duplájára rúgott. A város
26,3 millió forintot költött üzem-
anyagra és kenõanyagra, a biztosí-

tási díj pedig ezekhez képest szin-
te csekélység, majdnem hárommil-
lió forint. Ez azt jelenti, hogy
2006-ban éves szinten negyven-
négymillió forintjába került az ön-
kormányzatnak, pontosabban az
adófizetõ polgároknak a hatvanki-
lenc személygépkocsiból álló flot-
ta. Dr. Kolonics Bálint szerint ezen
mindenképpen változtatni kell. 

– A gépkocsipark nagysága és
éves költségvetése indokolttá teszi
annak felülvizsgálatát. Célszerû-
nek tartom megvizsgálni a menet-
levelek alapján a gépkocsik ki-
használtságát, szükségességét a
feladat ellátásához, az esetleges
magáncélú használatot. A célállo-
másokról egy intézményi és gazda-
sági társasági heti összesítés ké-
szítésével összehangolható lenne
az utazás. Ennek ismeretében
ugyanazon a napon nem kellene
több gépkocsinak is ugyanazon

célállomásra közlekednie kihasz-
nálatlanul – mondta kérdésünkre
dr. Kolonics Bálint. – A gépkocsi-
park összetételének átalakításával,
például a több kisebb gépkocsi he-
lyett nagyobb személyszállító jár-
mûvek beszerzésével hosszú távon
hatékonyabbá tehetõ az üzemelte-
tés, így évente több millió forint
maradna a költségvetésben.

Kolonics Bálint szerint a nagyobb
személyszállító jármûveket az ön-
kormányzat a hétvégéken is hatéko-
nyabban üzemeltethetné, akár azzal
szállíthatná saját intézményeinek di-
ákjait is. Ezzel elkerülhetõ lenne a
költségesebb bérelt jármû igénybe-
vétele. Az önkormányzat azzal is se-
gíthetné a városi sportélet mûködé-
sét, hogy részben átvállalná a sporto-
lók hétvégi utaztatását. 

A képviselõ úgy véli, a gépko-
csi-használatra vonatkozó szabály-
rendszert a pénzügyi bizottságnak
kellene kidolgoznia. 

Horváth Attila 

Intézzen mindent egy helyen!
Mûszaki vizsgáztatás
Eredetiségvizsgálat
Zöldkártya
Kárfelvétel,
kárrendezés

Várkapu Autóház
Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550
v

MMeeggáálllljjtt ppaarraannccssoollnnaakk aazz aauuttóókknnaakk??

NNootteebbooookk aajjáánnddéékkbbaa

Második alkalommal adott át szá-
mítástechnikai eszközt Molnár Ta-
más, az NBCorp Informatika Bt.
cégvezetõje egy olyan szociálisan
hátrányos helyzetû diáknak, aki saját
erõbõl nem juthatott volna hozzá a
géphez. A tavalyi tanévben egy zsig-
mondys diák örülhetett az ajándék-
nak, míg idén az osztályfõnökök, a
szaktanárok javaslata és a Diákön-
kormányzat döntése alapján Mester
Bence, a Thúry György Kereskedel-
mi, Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola 9. osztályos diákja
vehette át az intézmény vezetése je-
lenlétében az ajándékot, egy Alba-
comp típusú notebook-ot.
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Megtörtént a polgármesteri
hivatal átvilágítása, a munkáért
kilencmillió forintot fizetett a vá-
ros Budapest XII. kerületét ko-
rábban vezetõ Mitnyan György
MG Fortis nevû cégének. A leg-
utóbbi közgyûlésen a javasolt in-
tézkedések végrehajtásához to-
vábbi huszonnégy millió forint-
nyi keretösszeget szavazott meg
a testületi többség. A lépés fel-
hördülést keltett az ellenzéki ol-
dalon, sokak szerint a már elvég-
zett vizsgálat nem szolgált új in-
formációkkal.

Halász Gyula, a szabad demok-
raták képviselõje egyenesen vérlá-
zítónak nevezte, hogy az átvilágí-
tást végzõ cég a korábbi kilencmil-
lió forint után még több pénzt kér
a további szakértõi vizsgálatok el-
végzésére. Bene Csaba, a Fidesz
frakcióvezetõje azonban úgy véli,
amennyiben a már elvégzett tanul-
mány iránymutatásait megfelelõ
következetességgel hajtják végre,
középtávon akár a mûködési hitel
terhétõl is megszabadulhat az ön-
kormányzat. 

BBiizzttooss aallaapp lleehheett

– A választások után szerettünk
volna tiszta képet kapni a város
pénzügyi helyzetérõl – mondta la-
punknak Bene Csaba. – Tanácso-
kat kértünk pénzügyi-gazdasági
szakemberektõl, s mindannyian
megerõsítették, hogy az üzleti vi-
lágban teljesen bevett dolog, hogy
a cégek idõnként átvilágíttatják
magukat, azért, hogy újraszabá-
lyozzák a folyamatot, hatékonyab-
bá tegyék mûködésüket. Az pedig
teljesen reális, sõt, már-már nor-
mának is tekinthetõ, hogy a cégek
nem helyi, a mikrogazdasághoz
ezer szállal kötõdõ csapattal vé-
geztetik el az átvilágítást, hanem
külsõ, pénzügyi-gazdasági szem-
pontból független vállalkozást kér-
nek fel erre. Csak így lehet biztosí-
tani a vizsgálat objektivitását.
Ezért gondoltuk mi is azt, hogy
nem helyi cégeket bízunk meg e
feladattal. A tanulmány mostanra
elkészült, én azt mondom, hogy
szükség lett volna erre már sokkal
korábban, mondjuk, az elõzõ cik-
lusban is. Az elvégzett vizsgálat jó
alapot szolgáltathat a további te-
endõk meghatározásához. Én nagy
reményeket fûzök az átvilágítás

kapcsán megfogalmazott javasla-
tokhoz, s biztos vagyok abban, ha
szisztematikusan meg is valósítjuk
ezeket, akkor meglesz a munka
gyümölcse. A célunk az, hogy kö-
zéptávon lehetõség szerint mûkö-
dési hitel nélkül tudjuk mûködtetni
a várost, de ha csak két-három-
százmillió forinttal is csökken, már
azt mondom, az átvilágítás megér-
te az árát. 

Bene Csaba a legutóbbi közgyû-
lésen elhangzott ellenzéki felveté-
sek közül Böröcz Zoltánét emelte
ki, aki lényegében azt mondta: a ta-
nulmány megállapításaival mind-
egyik képviselõ tisztában volt, s
ennyi pénzért bármelyikük elõ tu-
dott volna rukkolni hasonló anyag-
gal. A Fidesz frakcióvezetõje meg-
jegyezte: ha ez igaz, akkor Böröcz
Zoltánnak átvilágító cége lenne.

– Az SZDSZ álláspontja az,
hogy az átvilágítással kapcsolat-
ban megkötött megállapodás telje-
sen felesleges és megalapozatlan
volt – mondja Halász Gyula, sza-
bad demokrata képviselõ. – Hiszen
az Állami Számvevõszék az elmúlt
években feltárta az önkormányzat-
nál tapasztalható pénzügyi hiá-
nyosságokat, s megfogalmazta az
ezekkel kapcsolatos javaslatait is.
Az intézményrendszer átalakítása,
benne a központosítás és a kiszer-
vezés lehetõsége pedig alapvetõen
politikai döntést igényel. A huszon-
kilenc pontban összegzett intézke-
dési terv által javasolt lépések
nagy része az amúgy is kötelezõen
elvégzendõ feladatok közé tartozik,
s ezt felesleges volt ilyen tanul-
mánnyal alátámasztani. Az önkor-
mányzati törvény értelmében a
polgármesteri hivatal felelõs veze-
tõje a jegyzõ, ezért elhibázott lé-
pésnek tartjuk, hogy az ésszerûsí-
tésre tett javaslatok végrehajtásá-
nak operatív felelõse az alpolgár-
mester legyen, hiszen a végrehaj-
tást úgyis a jegyzõ vezényli le, az õ

véleményét azonban még nem is-
merjük. Hiányzik a könyvvizsgáló
véleménye, amely azért fontos,
mert a tanulmány több helyen utal
jogszabálysértésre a pénzügyi gaz-
dálkodás terén. A képviselõknek
elektronikus úton is eljuttathatták
volna a tavaly november harmin-
cadikán elkészült és lezárt anya-
got, tehát nem helytálló az a véle-
mény, hogy a magas költségek mi-
att nem akarták lemásolni a csak-
nem száz oldalas anyagot. A tanul-
mánynak vannak politikai vonat-
kozásai is, ország-világ elõtt gya-
nússá teszi ugyanis az ügyet a to-
vábbi, huszonnégy millió forintra
rúgó keretösszeg azonnali elkülö-
nítése is a további vizsgálatokra.
Nem tudható, hogy mi alapján ál-
lapították meg ezt az összeget, hi-
szen az alpolgármester szavaival
élve az e-közigazgatás megterem-
tésére vonatkozó tanulmányt szak-
értõk szerint kettõ-négymillió fo-
rintért el lehetett volna készíteni.

Halász Gyula megjegyezte azt
is, információi szerint a gazdasági
minisztérium hamarosan pályáza-
tot ír ki az e-közigazgatás fejlesz-
tésére, ezért is felesleges pénzki-
dobás a közgyûlési többség leg-
utóbbi döntése, fõleg annak fényé-
ben, hogy Marton István polgár-
mester gyakran hivatkozik az ön-
kormányzat rossz pénzügyi hely-
zetére. 

Karádi Ferenc meglehetõsen
markáns álláspontot képvisel az át-
világítás kapcsán. 

– A január 8-án tartott rendkí-
vüli közgyûlésen bosszantó volt
hallgatni, hogy elõterjesztett ja-
vaslatokkal kapcsolatban a teljes
tudatlanság látszatát akarta kelte-
ni a szocialista Fodor Csaba kép-
viselõ úr, holott módja lett volna
nyomon követni a vizsgálatot az el-
múlt fél évben – véli a Fidesz-
KDNP képviselõje és a pénzügyi
bizottság tagja. – Ha ezt nem tette
meg, akkor legalább a minden
képviselõ számára nyilvános, tel-
jes dokumentációt olvasta volna el

a végén, mielõtt nemmel szavaz. A
pénzügyi bizottság tagjaként is a
vizsgálat kezdete óta minden lé-
nyeges tételnél információt kér-
tünk és kaptunk frakciótársaimmal
a megbízott cégtõl az elvégzett
munkáról, így számomra a megál-
lapítások és a javasolt intézkedé-
sek folyamatában és egészében is
logikusan felépített, egymásra
épülõ, könnyen érthetõ változata
került megtárgyalásra. Az már
csak hab a tortán, hogy Böröcz
Zoltán és Röst János képviselõ
urak, akik ezer meg egy éve képvi-
selõk a városban, a megállapítá-
sokra azt mondták, hogy régóta tu-
dott és általuk is ismert megoldási
javaslatok szerepelnek az anyag-
ban, pillanatok alatt gyártanak ha-
sonlót. Hát akkor tisztelettel meg-
kérdezném tõlük, miért csak most,
2008-ban, tizenhét éves dicsõ
múltjuk után kell ezeket a kapitális
hibákat helyettük megoldanunk, és
miért szavaztak most is nemmel?
Nem kívántam a közgyûlésen ab-
ban a „mindenki butább nálam, ez
semmiség” stílusban hozzászóló
szocialista képviselõkkel azonos
modorban vitázni, mert érezhetõ
volt, hogy a jobbító szándék szik-
rája is hiányzott mondanivalójuk-
ból. Egy, a város számára ilyen
léptékû megtakarítást elõirányzó,
elsõsorban a gazdálkodás és a
pénzforgalom területén megfogal-
mazott rendkívül elõnyös intézke-
dési tervet csak azért utasítanak el,
mert azt a Fidesz-frakció kezdemé-
nyezte és Cseresnyés Péter alpol-
gármester úr a felelõs végrehajtó?
Ebben az esetben a sokszor emle-
getett „a város érdeke”, úgy lát-
szik mellékes számukra. A folya-
matos kormányzati intézkedési ká-
oszban, amelyben a város szaba-
don felhasználható fejlesztési for-
rásai évrõl-évre sok százmillió fo-
rinttal csökkennek, csak ezt a mód-
szert tartom elfogadhatónak,
amely a városban tiszta és világos
gazdasági helyzet teremt, lehetõsé-
get ad az állandó elemzésére, majd
a szükséges azonnali intézkedések
átgondolására. Reményeim szerint
ezzel a módszerrel – amelyben én
töretlenül hiszek – a kormány által
szorgalmazott ingatlanadót nem
kell bevezetnünk 2009-ben a kiesõ
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forrásaink pótlására. Ha csak ezt
érjük el az intézkedések meghoza-
talával, már akkor is sok millió fo-
rintot takaríthatunk meg 2009-tõl
Nagykanizsa lakosainak.

Karádi Ferenc hozzátette, van
azonban egy lényeges feltétele a
megvalósításnak: alkalmassá kell
tenni az informatikai rendszert ar-
ra, hogy kiszolgálja a programot.

– Azt remélem, hogy egy gondol-
kodásmód, egy jó gyakorlat éssze-
rû és logikus rendszerbe foglalása
lesz a végeredmény, amely takaré-
kos, mégis hatékony gazdálkodás-
sal fog párosulni. A gazdasági élet
minden területén ez a törekvés ér-
vényesül, ideje lesz a hivatali lég-
kört -amely nem minden esetben
mûködik így- is hasonló elvek sze-
rint átformálni. Én abban remény-
kedem, hogy a folyamat végrehaj-
tása során a polgármester úr is se-
gítségünkre lesz – mondta végül
Karádi Ferenc.

MMiiéérrtt vváárrttaakk eeddddiigg??

Tóth László, a szocialista frak-
ció vezetõje, a pénzügyi bizottság
elnöke szerint mindennek a „köz-
pénzek lenyúlása” a cél.

– Megértem, hogy ha az új vá-
rosvezetés ráeszmél arra, hogy
nem érti a költségvetés összefüggé-
seit, valamint a törvények, rende-
letek értelmezése során rendszere-
sen koponyavakaró helyzetbe ke-
rülnek, akkor segítséget kérnek
külsõ szakértõktõl. Ezt már legké-
sõbb 2006 novemberében köteles-
ségük lett volna megtenni – véli
Tóth László. – A 2007. május 31.-i
közgyûlési elõterjesztésben 25 mil-
lió forint szerepelt pénzügyi, gaz-
dasági, valamint jogi átvilágítás
céljára. A határidõ 2008. március
31. volt. Ha valóban olyan nagy a
baj, mint amekkorát a fideszes vá-
rosvezetés folyamatosan sugall,
akkor miért kellett ezekkel a vizs-
gálatokkal 2008. januárjáig, már-
ciusig várni? A meghívásos közbe-
szerzési eljárás elõre vetítette,
hogy a Fideszhez erõsen kötõdõ
„szakértõi” céggel fogják átvilágí-
tani az önkormányzat mûködési
rendjét. S lám, milyen érdekes,
hogy Marton István polgármester
egy 2006 õszén alakult tanácsadó
kft.-vel kötött szerzõdést, amelyet
egy leszerepelt, XII. kerületi volt
fideszes polgármester jegyez. Az
egész átvilágítási procedúra nem
szólt másról, mint közpénzek le-
nyúlásáról. Abban az esetben, ha a
gazdasági és pénzügyi „átvilágí-
tás” megállapításai közül bárme-

lyik nem volt ismert és köztudott a
„városvezetõk” által, akkor azt
kell, hogy mondjam, a város érde-
kében azonnali hatállyal le kellene
mondaniuk. Az már csak hab a tor-
tán, hogy arcpirító módon a 2008.
januári soron kívüli közgyûlésen
újbóli 24 millió forintnyi közpén-
zek lenyúlásáról döntöttek a
fideszes képviselõk. Most – úgy-
mond – az önkormányzat informa-
tikai átvilágítása címén! Csak azt
nem értem, hogy a véletlenül közé-
jük keveredett, európai normákhoz
szokott néhány képviselõ meddig
adja a nevét mindehhez? – teszi fel
a kérdést a szocialista politikus.

NNiinnccss mmááss eessééllyy

Balogh László, a Fidesz-KDNP
képviselõje, az oktatási bizottság
elnöke azonban úgy véli, az önkor-
mányzatok csak határozott és bátor
lépésekkel kerülhetnek ki a kor-
mányzati intézkedések által ger-
jesztett adósságspirálból. 

– Tartósan forráshiányos az ön-
kormányzati szektor, így a telepü-
lések többsége adósságcsapdába
került. Továbbra is megszorítá-
sok, normatív támogatáscsökke-
nések és bérstop várhatók –
mondta Balogh László. – Egy hi-
teltelen költségvetési politika
újabb és újabb hitelfelvételre sar-
kallná Nagykanizsát. Ebbõl az
adósságspirálból csak egy hatá-
rozott és bátor intézkedési tervvel
lehet kilépni, ezt jelenti az átvilá-
gítás és az annak nyomán összeál-
lított intézkedéscsomag. Az
OKISB ugyan nem tárgyalta, de
mivel az oktatáshoz és a kultúrá-
hoz tartozik a város legnagyobb
intézményhálózata, muszáj, hogy
szóljak, természetesen szféráim
érdekeit is szem elõtt tartva. Meg-
lepõdve láttam azt, hogy az átvi-
lágítás alapján a legnagyobb tar-
talékok nem az intézményeinkben
vannak, hanem sokkal inkább a
polgármesteri hivatalnál és az ön-
kormányzati tulajdonú gazdasági
társaságoknál. Így nem a minden-
áron való, csak fiskális szemléletû
intézmény-összevonások lesznek
az elsõdlegesen adandó válaszok,
hiszen, -s ezt a komplex intézke-
déscsomag 29 pontja mutatja- na-
gyon sok helyen, és nem elsõsor-
ban a kötelezõ mûködtetésû intéz-
ményeknél van lehetõség gazda-
szemléletû gazdálkodásra. Tu-
dom, és emlékszem arra, hogy
1998-2002. között csináltunk már
nagykincstárat. Én akkor, ahhoz
nem adtam voksomat. Ez pedig

most egy úgynevezett kiskincstári
rendszer, amely szigorú, de éppen
az intézmények érdekében keresi a
tartalékokat. Azt remélem, hogy a
végsõ megtakarítások nem csak a
pénzmaradványban keresendõk,
és nem csak a kiszervezés lesz a
varázsszó, s nem akarunk mindent
mindennel összevonni. Én hiszek
a humánökológiai szemléletû, te-
hát fenntartható fejlõdésben. Per-
sze erre szokták egyesek, különö-
sen az ellenzék politikusai azt
mondani, hogy „egy sörért meg-
mondom, hol kell beleszállni a
rendszerbe”, de manapság egy

valódi szakértõi vizsgálat, külö-
nösen, ha erõs informatikai hát-
térrel bír (ami nagyon-nagyon
ránk fér, hiszen az önkormányzat
informatikai háttere bizony, na-
gyon rossz állapotú), bizony, eny-
nyibe kerül, hogy aztán több le-
gyen belõle. Én hiszek benne,
mert más esélyünk nincs a stabi-
labb állapotok elérésére fiskális
és mentális szempontból. Ezért tá-
mogatom az intézkedési tervet a
magam nevében – mondta végül
Balogh László. 

Horváth Attila

KKaanniizzssaa –– ÁÁttvviilláággííttááss2008. január 17. 3

Szarka Miklós családterapeuta
elõadásával ismét útjára indult a
Nagykanizsai Református Gyü-
lekezet és Alapítványa által gon-
dozott Kanizsai Esték címet vi-
selõ elõadás-sorozat.

– Kilenc éve minden év elején
sorra kerül a Kanizsai Esték prog-
ramsorozatunk, s mindig más és
más központi téma köré csoporto-
síthatjuk az elõadásokat – mondta
lapunknak a sorozatot útjára indító
és szervezõ Balogh Tibor, a refor-
mátus gyülekezet lelkésze, espe-
res. – Így került szóba korábban
többek közt az Európai Unió, a
globalizáció kérdésköre. A mosta-
ni központi témánk pedig a család.
Neves elõadókat hívtunk meg,
hogy beszéljenek sorozatunk részt-
vevõinek a társadalom eme nélkü-
lözhetetlen alapsejtjérõl. Ez ma-
napság sajnos, izgalmas kérdésnek
ígérkezik, hiszen napjainkban egy-
re nagyobb válságba kerül, egyre
több a válás, amit mindig a gyer-
mekek szenvednek meg. Ezért is
tartottam nagyon fontosnak, hogy
ez legyen az idei témánk.

Az elsõ elõadásra január tizen-
egyedikén került sor, amikoris Szar-
ka Miklós családterapeuta tartott elõ-
adást a reformátusok gyülekezeti ter-
mében, õt követi lapunk megjelené-
sével egy idõben, pénteken dr.
Tõkéczki László, az ELTE docense.
Utána az ökumenikus imahét okán
egy hét kimarad, majd február else-
jén Forgó Györgyné, a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium államtit-
kára, egy héttel késõbb pedig dr. Ka-
szás Gizella, a családsegítõ központ
igazgatója tart elõadást. Innentõl
egészen március tizennegyedikéig
minden héten sor kerül egy-egy elõ-
adásra. Városunkba várják dr.
Semjén Zsoltot, a Kereszténydemok-
rata Néppárt elnökét és dr. Márkus
Mihály református püspököt is. Bük-
iné Papp Zsuzsanna rendõr százados
a család és a szenvedélybetegségek
összefüggéseirõl beszél majd, s
hangversenyt ad a Prima Primissima
Díjas Szivárvány Énekegyüttes, az
idei Kanizsai Esték zárásaként pedig
Petrozsényi Eszter és Pribolyszki
Mátyás irodalmi estjére kerül sor. 

H.A.

IIssmméétt KKaanniizzssaaii EEssttéékk

2.qxd  2008.01.22.  15:24  Page 3



KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 2008. január 17.4

Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu

Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje foga-
dóórát tart január 22-én, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Isko-
lában, 18 órától a Zárda utcai kollégiumban. 

Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselõje
2008. január 25-én (pénteken) 18 órakor lakossági fórumot tart a volt Nagyrác
utcai Iskola ebédlõjében. Meghívott vendégek: Cseresnyés Péter alpol-
gármester, Kassai Zoltán a Délzalai Vízmû Zrt. vezérigazgatója, Horváth
Ferencné, a Zala Volán Zrt. helyi üzemvezetõje.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa
Nagykanizsa Megyei Jogú  Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztálya

8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Telefon: 93/500-800, fax: 500-871. Ügyintézõ:
Junger M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Király u. 53. sz. alatti
építéshatósági ügyben. Szám: 6/835-20/2007.

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a 6/835/2007. számú
tárgybani építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet elbírálta és döntését meghoz-
ta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett valamint az érintett ingatlannal köz-
vetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, ezért ezen
ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogsza-
bályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint. A hirdetmény 2008. január 3-tól ke-
rül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hiva-
talos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje,
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/835/2007., tárgya: használatbavéte-
li engedély iránti kérelem. A kérelmezõ ügyfél neve: Péter Istvánné (sz.: Józsa Te-
réz), Nagykanizsa, Tárház u. 10/B. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érin-
tett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykani-
zsa 19/1. hrsz-ú társasházi ingatlan, valamint a 18., 21/2. és 20/2. hrsz-ú ingatlanok.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben meg-
hozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán,
az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet
304., hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-18, péntek: 8-12.  

A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen fel-
lebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk. A határozat
ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Közigaz-
gatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtan-
dó és 30.000 Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

Nagykanizsa, 2008. január 2.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉrrtteessííttééss ddöönnttéésshhoozzaattaallrróóll

Nagykanizsa Megyei Jogú  Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztálya
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Telefon: 93/500-800, fax: 500-871. Ügyintézõ:
Bognár É. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Kinizsi u. 2. sz. alatti
építéshatósági ügyben. Szám: 6/1524-5/2007.

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a 6/1524/2007. számú
tárgybani építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet elbírálta és döntését meghoz-
ta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal rendelkezni jogosultak
száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton
tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint. A hirdet-
mény 2008. január 9-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje,
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma:  6/1524/2007., tárgya: használatba-
vételi engedély iránti kérelem. A kérelmezõ ügyfél neve: Vígh István, Vígh István-
né és Borsos Anita Nagykanizsa, Nyírfa u. 11/4-5. A kérelemmel érintett ingatlan
valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatás-
terület): Nagykanizsa, 447/4., 447/3., 447/5., 449., 450., 451., 475., 455., 456.,
459., 460., 471., 470., 469., 462., 461., 458., 457. 454., 453., 448., 447/2.,. hrsz-ú
ingatlan tulajdonosa, valamint a Nagykanizsa, 452. hrsz-ú társasházi ingatlan tulaj-
donosai.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügy-
ben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építésható-
sági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-18, pén-
tek: 8-12. 

A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, felleb-
bezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek
tartja." Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regio-
nális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két
példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezés-
sel lehet élni.

Nagykanizsa, 2007. január 9.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ 

ÉÉrrtteessííttééss ddöönnttéésshhoozzaattaallrróóll
Nagykanizsa Megyei Jogú  Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági

Osztálya 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Telefon: 93/500-800, fax: 500-
871. Ügyintézõ: Bognár É. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykani-
zsa. Szám: 6/2708-10/2007. Platán sor 9/C. sz. alatti építéshatósági ügy-
ben.

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesí-
tem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/2708/2007. számú tárgybani építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet elbí-
rálta és döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingat-
lannal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat
meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak
megfelelõen az alábbiak szerint. A hirdetmény 2008. január 11-tõl kerül kifüg-
gesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos
hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje,
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/2708/2007, tárgya: építési engedély
iránti kérelem. A kérelmezõ ügyfél neve: Czakó Lászlóné Nagykanizsa, Platán sor
9/C. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvo-
nalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa, 3001., 3007., hrsz-ú in-
gatlan tulajdonosai, valamint a Nagykanizsa, 3006., hrsz-ú társasházi ingatlan tulaj-
donosai.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ:

Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12,
13-18, péntek: 8-12.

A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, felleb-
bezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmes-
nek tartja." Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosí-
tottuk. A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántú-
li Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztály-
hoz két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékû illetékbélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni.

Nagykanizsa, 2007. január 11.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉrrtteessííttééss ddöönnttéésshhoozzaattaallrróóll

Tisztelt nagykanizsai lakosok!
A sportegyesületek 2008-as önkormányzati sporttámogatásának igénylésé-

hez a pályázati adatlapok a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztá-
lyán átvehetõk. Benyújtási határidõ 2008. február 8.

Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztály 

SSppoorrttttáámmooggaattááss iiggéénnyyllééssee

Tisztelt nagykanizsai lakosok! 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Az Év Zalai Embere díjra vonatkozó ja-

vaslataikat elhelyezhetik a nagykanizsai Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri
épületének portáján található gyûjtõládában is. A jelöltek névsora, illetve a
szavazólapok megtalálhatóak a Zalai Hírlapban.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

AAzz ÉÉvv ZZaallaaii EEmmbbeerree

2.qxd  2008.01.22.  15:24  Page 4



KözlönyKanizsai
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA

Nagykanizsa
2008. január 17.

1. szám

Tartalomjegyzék:
Tájékoztató a helyi adók fizetésével kapcsolatos bankszámlaszámok változásáról

74/2007. (XII.21.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 74/2007. (XII.21.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról
40/1996. (XI.26.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 40/1996. (XI.26.) számú rendelete az építményadóról
46/1997. (XII.09) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 46/1997. (XII.09) számú rendelete a helyi iparûzési adóról
50/2004. (XII.20.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 50/2004. (XII.20.) számú rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos 

bevallási, eljárási és adatszolgáltatási szabályokról

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ADÓK FIZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS 
BANKSZÁMLASZÁMOK VÁLTOZÁSÁRÓL

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Bizottságának
38/2007.(XI.27.) számú határozata alapján, 2008. január 1-tõl az önkormányzat
számlavezetõ pénzintézete a Magyarországi Volksbank ZRt.

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy 2008-ban már csak a Volksbank ZRt.
számlaszámaival ellátott befizetési lapokat (csekk) használják, illetve átutalás
esetén az alábbi  számlaszámokra utalják adókötelezettségüket.

Adószámla  neve Bankszámlaszám
Építményadó besz. szla. 14100330-92660049-07000001
Helyi iparûzési adó besz. szla. 14100330-92660049-08000004
Gépjármûadó besz. szla. 14100330-92660049-03000009
Termõföld bérbeadásból szárm. jöv. adó szla. 14100330-92660049-12000007
Talajterhelési díj besz. szla. 14100330-92660049-14000003
Idegenforgalmi adó besz. szla. 14100330-92660049-41000007
Luxusadó besz. szla. 14100330-92660049-20000002
Bírság besz. szla. 14100330-92660049-09000007
Késedelmi pótlék besz. szla. 14100330-92660049-10000001
Egyéb bevételek besz. szla. 14100330-92660049-13000000
Idegen bevételek besz. szla. 14100330-92660049-11000004
Eljárási illeték besz. szla. 14100330-92660049-15000006

Amennyiben mégis az elõzõ számlavezetõ pénzintézetnél vezetett  adószám-
lákra teljesítenek befizetést, utalást, úgy számítaniuk kell arra, hogy a banki átfu-
tási idõ meghosszabbodása miatt esetleg kellemetlenségük adódhat. Az esetlege-
sen felmerülõ problémákat igyekszünk  zökkenõmentesen megoldani.

Nagykanizsa, 2008-01-07.    

Nagykanizsa M.J.V. Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE 
74/2007. (XII.21.) SZÁMÚ RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkör-
ében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.1. §. (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján megalkotja az idegenforgalmi adóról szóló rendele-
tét.

1.§. 
Az adókötelezettség, az adó alanya

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az
önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt

2.§.
Adómentesség

Az 1.§. szerinti adókötelezettség alól mentes: a helyi adókról szóló többször
módosított 1990. évi C. törvényben foglalt és az adómentességre vonatkozó min-
denkor hatályos rendelkezése szerint megnevesített magánszemély.

3.§.
Az adó alapja

Az adó alapja:  a megkezdett vendégéjszakák száma.

4.§.
Az adó mértéke

(1) Az adó mértéke a rendelet 3.§-a alapján személyenként és vendégéjszakán-
ként 300.-Ft.

5.§.
Az adó beszedésére kötelezett

(1) A fizetendõ adót:
a.) kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdülõtelepeken a

szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltetõ,
b.) a szervezett üdülésre beutaltaktól a beutaló jegy átadása alkalmával az

üdülõt fenntartó szerv,
c.) a fizetõvendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szál-

láshelyi díjjal együtt a szállásadó, illetõleg a közvetítésre jogosított szerv,
d.) az a.) - c.) pont alá nem tartozó bármely ingatlan (építmény, telek) üdülés

céljára történõ bérbeadása, ingyenes használatra átadás esetén az ingatlan bérbe-
vevõjétõl (használójától) az egész bérleti, használati idõre egy összegben az in-
gatlan tulajdonosa vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult szedi be.

(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendõ idegenforgalmi adót az adóbeszedésre
kötelezett akkor  is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

6.§.
Az adó nyilvántartása, bevallás, befizetése

(1) Az adó beszedésére kötelezett az adó alapjának és összegének megállapítá-
sára alkalmas nyilvántartást köteles vezetni.

(2) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adót a tárgyhót követõ hó-
nap 15. napjáig köteles az adóhatósághoz befizetni és bevallani.

(3) A rendelet 2.§-a alapján nyújtott adómentesség fennállásának feltételeit az
adóbeszedésre kötelezettnek utólag ellenõrizhetõ módon igazolnia kell.

A munkavégzés miatt nyújtott adómentesség esetén, a vendégnyilvántartás
mellé csatolni kell azt az igazolást, amely hitelt érdemlõ módon igazolja (mun-
káltatói aláírással, bélyegzõ lenyomattal) a munkavégzés ténye miatti tartózko-
dást.

(4) A beszedett adót az adó beszedésére kötelezett az önkormányzat által meg-
határozott "idegenforgalmi adó beszedési" elnevezésû számlára fizeti be.

7.§.
Értelmezõ rendelkezések

(1) az idegenforgalmi adó alkalmazásában üdülésre-pihenésre használt épület:
az üdülõ, továbbá minden olyan lakásnak nem minõsülõ épület, amelyben ideig-
lenesen üdülés, pihenés céljára tartózkodnak, ideértve az üdülõtõl elkülönítve
épített (önálló) építményt is (csónakház, kabin, horgásztanya, garázs stb.);

(2) állandó lakos: aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett la-
kóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi területén;

(3) szálláshely: egész éven át vagy csak idõszakosan, üzletszerûen mûködtetett
olyan létesítmény, amely éjszakai elszállásolásra és tartózkodásra szolgál;

(4) vendégéjszaka: vendégként eltöltött - éjszakát is magában foglaló vagy így
elszámolt - legfeljebb 24 óra;

8.§.
Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2008. január 1 napján lép hatályba.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló több-

ször módosított 1990. évi C. törvény és a többször módosított adózás rendjérõl
szóló 2003. évi XCII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

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

AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

(Egységes szövegû rendelet: hatályos 2008.január 1-tõl)

Bevezetõ rendelkezések

Az 1990. évi többször módosított C. törvény 1. §. (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyû-
lése megalkotja az építményadóról szóló rendeletét.
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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 vala-
mennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétõl, illetõleg hasznosításától füg-
getlenül.

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

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

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

(4) Az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külsõ tartózkodók (log-
gia, erkély) és a fedett terasz, tornác alapterületének felét kell a hasznos alapterü-
letbe beszámítani.

(5) Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény ren-
deltetésszerû 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
engedély kiadását követõ év elsõ napján keletkezik. Az engedély nélkül épült,
vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges
használatbavételt követõ év elsõ napján keletkezik.

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

(3) Az adókötelezettséget érintõ változást (így különösen a hasznos alapterület
módosulását, az építmény átminõsítését) a következõ év elsõ napjától kell figye-
lembe 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
rendelkezõ személyi egyesülése - az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) elsõ
napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni
hányadaik arányában adóalanyok.

Amennyiben az építményt az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyo-
ni értékû jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tu-
lajdonos, a vagyoni érték jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdo-
nos).

(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyúj-
tott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és
kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

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

(4) Adóalany a külföldi magánszemély és szervezet is, feltéve, hogy adómen-
tességét 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 lakó-
helyként a nyilvántartásába bejegyzett.

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

(3) A költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény.
(4) Hatályát veszítette.
(5) A 3.§.(1) bekezdésében felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szerve-

zet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a köz-
hasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magán-
nyugdíjpénztár, a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek nem minõ-
sülõ nevelési-oktatási intézmény abban az adóévben, amelyet megelõzõ adó-
évben folytatott vállalkozási tevékenységébõl származó jövedelme (nyeresé-
ge) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv ese-
tében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége

nem keletkezett. A feltételek meglétérõl az adóalany írásban köteles nyilat-
kozni az adóhatóságnak.

(6) A 4. §. (1) bekezdésében megjelölt építményekhez tartozó kiegészítõ helyi-
ségek, valamint a lakáshoz tartozó 1. §. (4) bekezdésben felsorolt építményré-
szek.

(7) Az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra, vagy növénytermesz-
tésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növény-termesztéshez kapcsolódó tá-
roló épület (pl: istálló, üvegház, terménytároló, magtár, mûtrágyatároló), feltéve,
hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerûen állattartási, növénytermesztési
tevékenységhez kapcsolódóan használja.

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

a.) a tulajdonos lakja és Nagykanizsa város illetékességi területén lakás bér-
leti illetve tulajdonjogával nem rendelkezik és errõl nyilatkozik.

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

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

(10) A Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt., az Ál-
lamadósság     Kezelõ Központ Részvénytársaság, a büntetés-végrehajtásért fele-
lõs miniszter felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási vállalat és annak a fog-
vatartottak foglalkoztatását végzõ jogutódja és az Észak-atlanti Szerzõdés Szer-
vezete.

4/A. § .
Mûemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség 

(1) Ha a mûemléki értékként külön jogszabályban védetté nyilvánított vagy ön-
kormányzati rendelet alapján helyi egyedi védelem alatt álló épületet (a továbbiak-
ban: mûemléképületet) felújítják, akkor az épület, illetve az épületben lévõ önálló
adótárgy (lakás, nem lakás céljára szolgáló épületrész) a (2)-(6) bekezdésekben
meghatározottak szerint a felújításra 2008. január 1-jét követõen kiadott építési en-
gedély jogerõre emelkedését követõ három egymást követõ adóévben mentes az
adó alól. 

(2) E § alkalmazásában felújítás alatt a mûemléképület egészén, illetve hom-
lokzatán és több fõszerkezetén végzett olyan általános javítást kell érteni, amely
teljesen visszaállítja az épület esztétikai állapotát, valamint legalább eredeti mû-
szaki állapotát. Az adó alanya az (1) bekezdés szerinti mentességre vonatkozó
igényét az adóhatóságnak bejelenti. 

(3) Az adóhatóság az adómentességre jogosult kérelmét nyilvántartásba veszi
és az adót évente megállapítja. A megállapított, de meg nem fizetett adót és az
eredeti esedékességtõl számított - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
14/A. §. (1) bekezdése szerinti - kamatot az adóhatóság az ingatlanra bejegyzett
jelzáloggal biztosítja.

(4) Az adóhatóság az adómentesség idõtartamának lejártát követõ év január
30-ig megkeresi a mûemlékvédelmi hatóságot, hogy igazolja az épület (2) bekez-
dés szerinti felújításának tényét és a felújítás befejezésének idõpontját. A megke-
resett hatóság 15 napon belül válaszol a megkeresésre. 

(5) Amennyiben a megkeresés alapján az adóhatóság megállapítja, hogy a (2)
bekezdés szerinti felújítás az adómentesség harmadik évének utolsó napjáig meg-
történt, akkor a (3) bekezdés szerint nyilvántartott adót és kamatokat törli, vala-
mint haladéktalanul intézkedik az ingatlanügyi hatóságnál a jelzálogjog törlése
iránt. 

(6) Amennyiben a megkeresés alapján az adóhatóság azt állapítja meg, hogy a
(2) bekezdés szerinti felújítás az adómentesség harmadik évének utolsó napjáig
nem történt meg, úgy a (3) bekezdésben nyilvántartott adót s annak a helyi adók-
ról szóló 1990. évi C. törvény 14/A. §. (1) bekezdése szerint számított kamatait
az adózónak - az adóhatóság határozata alapján, a határozat jogerõre emelkedését
követõ 15 napon belül - meg kell fizetnie.

5. §.
Az adó alapja és mértéke

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. Az alapterü-
letet 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

KözlönyKanizsai
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b.)   belterületi gépjármûtárolók esetében:    200 Ft/m2

c.)   belterületi építmények esetében:            500 Ft/m2 

7. §.
Adókedvezmények

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

- 50 évnél régebbi, továbbá
= vályogból, faszerkezeti elemekbõl készült
= teherhordó és (vagy) tetõszerkezete jelentõs mértékben sérült 

(falak megrepedezettek, nincs szigetelése, felvizesedett, tetõszerkezete ros-
kadt, beázik)

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

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

rendelkezik:
Az adókedvezmény mértéke:

-  az elsõ adóévben az egyébként járó adó 100 %-a;
-  a második adóévben az egyébként járó adó 75 %-a;
-  a harmadik adóévben az egyébként járó adó 50 %-a;
- a negyedik adóévben az egyébként járó adó  25 %-a.

b.) Nem jár adókedvezmény az olyan új épület után, amelyre az illetékes ha-
tóság használatbavételi engedélyt nem adott, és azt használatba vették.

c.)  Hatályát veszítette.

(3) A vállalkozó (10.§.(16) bekezdés) üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze
után a rendelet 4.§. (8) és (9) bekezdése szerinti adómentesség illetve a 7.§. (1) és
(2) bekezdése szerinti adókedvezmény nem vehetõ igénybe.

8. §.
Bevallási, bejelentési kötelezettség

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

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

(3) Az adóalany köteles a bevezetett építményadó megállapításához szükséges
valamennyi - az önkormányzat felhívásában megjelölt - adatot szolgáltatni az
adott adóév január 1-i állapotának megfelelõen. Bevallásával egyidejûleg közli az
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal által megállapított adóazonosító jelét.

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

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

9. §.
Az adó megfizetése

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

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

és a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni. Amennyiben adóalany évi
építményadó kötelezettségének összege nem éri el az 1.000 forintot, azt nem kell
megállapítani.

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

zónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással,  pénzforgalmi bank-
számlával nem rendelkezõ adózónak belföldi postautalvánnyal vagy belföldi
bankszámlájáról történõ átutalással kell teljesítenie. Az önkormányzati adóható-
ság hatáskörébe tartozó adó (építményadó, gépjármûadó) - a belföldi bank-
számla 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 ön-
kormányzatok és szerveik feladat- és hatáskörérõl szóló 1991. évi XX. törvény
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

10. §.
Értelmezõ rendelkezések

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

által behatárolt bel- és külterületet magában foglaló térség, amelyre az önkor-
mányzati hatáskör kiterjed,

(2) A külföldi: az a természetes személy, akinek állandó lakóhelye külföldön
van, és nem tartózkodik Magyarországon 183 napnál hosszabb idõtartamban; to-
vábbá az a jogi személy, gazdálkodó 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 földhaszná-
lat, 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 föld-
részlete, 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 termé-
szetes 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 épületszerkeze-
tekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó vagy
idõszakos tartózkodás, illetõleg használat feltételeit biztosítja, ide értve az olyan
önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a 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

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
sz. törvény 2. sz. mellékletének 1-6. pontjában foglaltak alapján ilyennek
minõsülõ és az ingatlan-nyilvántartásban, lakóház vagy lakás megneve-
zéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan,  a ren-
deltetésszerû használatához szükséges - helyben szokásos vagy elõírt te-
leknagyságot meg nem haladó - földrészlettel együtt, azzal, hogy nem
minõsül szükséglakásnak az a helyiségcsoport, amely csak azért nem so-
rolható be komfortfokozatba, mert nem rendelkezik melegpadlós helyi-
séggel, 

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

(10) kiegészítõ helyiség: az, amely a lakás és az üdülõtulajdon rendeltetésszerû
használatához szükséges, de huzamos emberi tartózkodásra részben és ideiglene-
sen sem szolgál (tüzelõtér, 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. tör-

vény 20-23. §-ában, a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 2. §-ában
és a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában meghatározott in-
tézmény,

(13) ingatlan: a földdel és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden do-
log,

(14) kommunális beruházás: a közmû (a településekre vagy azok jelentõs ré-
szére kiterjedõ elosztó- és vezetékrendszerek és az ezekkel kapcsolatos létesítmé-
nyek, amelyek a fogyasztói vízellátási, ide értve a belvíz-, a hõ-, gázenergia és
távbeszélési igényeit elégíti ki), valamint az út- és a járdaépítés,

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

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

a.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vál-
lalkozó,

b.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezõgazda-
sági 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 meghatáro-
zott személyes szociális gondoskodást nyújtó szervezet, vállalkozás,

(18) egészségügyi intézmény: minden olyan szervezet, vállalkozás, amely já-
ró- vagy fekvõbeteg ellátást, megelõzõ illetõleg szûrõvizsgálatot, diagnosztikai
vizsgálatot, gyógyító célú vagy más egészségügyi beavatkozást, utókezelést, re-
habilitációt, illetve mentõszolgálatot végez, továbbá, amely gyógyszert forgal-
maz,

(19) közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Zrt., a Magyar Rádió Zrt., a
Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt., a Magyar Távirati Iroda Zrt., Diák-
hitel Központ Zrt., továbbá a távfûtés-, a melegvíz-, az ivóvíz-, a csatornaszol-
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gáltatást (a továbbiakban: szolgáltatás) nyújtók - ideértve a víziközmû-társulatot
is - feltéve, ha nettó árbevételük legalább 75%-ban közvetlenül a fogyasztók
számára történõ szolgáltatás nyújtásából származik. Közszolgáltató szervezet to-
vábbá a vasúti pályahálózatot üzemeltetõ feltéve, ha nettó árbevétele legalább
75%-ban a vasúti pályahálózat mûködtetésébõl származik, valamint a helyi- és
helyközi menetrendszerinti tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó, feltéve, ha
nettó árbevétele legalább 55%-ban a tömegközlekedési szolgáltatás nyújtásából
származik.

(20) tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet,
aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyi-
ben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerzõdést az ingat-
lanügyi hatósághoz benyújtották - melynek tényét az ingatlanügyi hatóság
széljegyezte -, a szerzõ felet kell tulajdonosnak tekinteni. Újonnan létreho-
zott épület/épületrész tulajdonjogának - a használatbavételi engedély kiadá-
sát megelõzõ - átruházása esetén a szerzõdés ingatlanügyi hatósághoz törté-
nõ benyújtását követõen a szerzõ felet a használatbavételi engedély kiadásá-
nak idõpontjától kell tulajdonosnak tekinteni. Egyéb módon történõ tulaj-
donszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irány-
adók.

(21) helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedés: a díjfizetés ellené-
ben bárki által  igénybe vehetõ menetrendszerinti személyszállító járatokkal lebo-
nyolított közlekedés. 

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

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

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

A HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

(Egységes szövegû rendelet: hatályos 2008. január 1-tõl)

Bevezetõ rendelkezések

A többször módosított Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§-ának (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlése illetékességi területén megalkotja a helyi iparûzési adóról szóló ren-
deletét.

Az adókötelezettség
1. §.

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideigle-
nes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparûzési tevé-
kenység).

(2) Adóköteles iparûzési tevékenység: a vállalkozó e minõségben végzett nye-
reség-, 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 magán-
nyugdíjpénztár, a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek nem minõsülõ
nevelési-oktatási intézmény abban az adóévben, amelyet megelõzõ adóévben
folytatott vállalkozási tevékenységébõl származó jövedelme (nyeresége) után
társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - ered-
ménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett.
A feltételek meglétérõl az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóság-
nak.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi ma-
gánszemély és szervezet is feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerzõdés
vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében a pénzügyminiszter
állásfoglalása az irányadó.

Állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység
3. §.

(1) A vállalkozó állandó jellegû iparûzési tevékenységet végez az önkormány-
zat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül
attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül
folytatja.

(2) Ideiglenes jellegû az iparûzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékes-
ségi 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 tevékeny-
ség végzésének helye telephelynek minõsül,

c) bármely - az a) és b) pontba nem sorolható - tevékenysége, ha annak foly-
tatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat ille-
tékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

Az adókötelezettség keletkezése és megszûnése
4. §.

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

(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel vég-
zett iparûzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének idõtartama az irány-
adó az adókötelezettség idõbeni terjedelmére.

Az adó alapja
5. §.

(1) Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó
árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgálta-
tások értékével, az anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a része - legfeljebb
azonban az adóalap 90 %-a -, amely a külföldön létesített telephelyen végzett te-
vékenységbõl származik, feltéve ha azt a telephely szerinti állam önkormányzatá-
nak 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 sajátossága-
ira leginkább jellemzõen - a vállalkozónak kell az 1. számú mellékletben megha-
tározottak szerint megosztania.

(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetében az adót a tevé-
kenység 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 átalány-

adózó
magánszemély (egyéni vállalkozó, mezõgazdasági kistermelõ) vállalkozó,

b.) a 10. §.(4) bekezdés a)-d) pontja szerinti más vállalkozó, feltéve,
hogy nettó árbevétele az adóévet megelõzõ adóévben - 12 hónapnál rövi-
debb adóévet megelõzõ adóév esetén napi arányosítással számítva idõará-
nyosan - nem haladta meg a 4 millió forintot, illetve a tevékenységét adóév-
ben kezdõ vállalkozó esetén az adóévben - idõarányosan - a 4 millió forin-
tot várhatóan nem haladja meg, az adó alapját a (2), illetõleg a (3) bekez-
désben foglaltak szerint - figyelemmel a (4) és (5) bekezdésre - is megálla-
píthatja. 

(2) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti vállalkozó esetében az adó alapja a sze-
mélyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadó alapjának 20%-kal  nö-
velt összege, azzal, hogy az adó alapja nem lehet több, mint a személyi jövede-
lemadóról szóló törvény szerinti - e tevékenységbõl származó - bevételének 80
százaléka.

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

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

(5) Az adó alapjának  (2) vagy (3) bekezdés szerinti megállapítása adóévre vá-
lasztható, az errõl szóló bejelentést legkésõbb az adóévrõl szóló bevallás benyúj-
tására elõírt határidõig kell megtenni az adóhatóságnál."

5/B. §.

(1) Az egyszerûsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó

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

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

(3) Ha a vállalkozó az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló törvény hatá-
lya alól kikerül, akkor az adó alapját az egyszerûsített vállalkozói adóról szó-
ló törvény szerinti adóévre az (1) bekezdés szerint, a naptári  év hátralévõ ré-
szére az 5.§.(1) bekezdése, vagy az 5/A.§ elõírásai szerint kell megállapítani,
utóbbi esetben feltéve, hogy az 5/A.§-ban foglalt feltételek egyébként fenn-
állnak. 

(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 bejelentett várható adó összege alapján az adóhatóság megállapítja
az adóelõleg összegét.

b.)az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti adóévrõl szóló
bevallást az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló törvényben meghatározott
idõpontig köteles benyújtani, s ezzel egyidejûleg az adóévre már megfizetett elõ-
leg és a tényleges fizetendõ adó összegének különbözetét megfizeti, illetve igé-
nyelheti vissza.

5/C.§.
A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség

(1) Az 5.§.(1) bekezdés szerinti adóalap csökkenthetõ az adóévi mûködés hó-
napjai 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 forint/fõ összeggel.

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

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

(4) Az adóévben jogelõd nélkül alakult vállalkozó - magánszemély vállal-
kozónál vállalkozónak az adóévet megelõzõ két adóév egyikében sem minõ-
sülõ vállalkozó - esetén az elõzõ adóévi statisztikai állományi létszámnak
nulla fõt kell tekinteni. Az adóévben átalakulással létrejött vállalkozó esetén
az adóévet megelõzõ adóév statisztikai állományi létszámának a jogelõd vál-
lalkozó statisztikai állományi létszámát kell tekinteni. Az adóévben szétválás-
sal (különválás, kiválás) létrejött vállalkozók esetén az adóévet megelõzõ
adóév számított statisztikai állományi létszámának a jogelõd vállalkozó sta-
tisztikai állományi létszámának olyan arányával számított összegét kell tekin-
teni, amilyen arányt a szétválással létrejött vállalkozók végleges vagyonmér-
legeiben külön-külön feltüntetett vagyonérték képvisel a szétválással létrejött
vállalkozók végleges vagyonmérlegeiben szereplõ együttes vagyonértékben.
Az adóévben egyesüléssel (összeolvadás, beolvadás) létrejött vállalkozó ese-
tén az adóévet megelõzõ év statisztikai állományi létszámának az egyesülés
elõtt meglévõ jogelõd vállalkozók együttes statisztikai állományi létszámát
kell tekinteni.

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

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

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

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

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

tendõ  adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedõen - a (4) bekezdésben

meghatározott módon - levonható az ideiglenes jellegû tevékenység után az adó-
évben megfizetett adó.

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

Adómentesség, adókedvezmény
7. §.

(1) Hatályát veszítette.
(2) Hatályát veszítette.
(3) Mentesül a helyi iparûzési adó megfizetésének kötelezettsége alól az a vállal-

kozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintû   iparûzési adóalapja  nem haladja meg
a 2,5 millió forintot.

(4) Hatályát veszítette.
(5) Hatályát veszítette.
(6) Hatályát veszítette.
(7) Hatályát veszítette.
(8) Hatályát veszítette.
(9) Hatályát veszítette.

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
megkezdésekor, a piaci és vásározó tevékenységet végzõ vállalkozó az adóáta-
lány megfizetésekor köteles az (1) bekezdés szerinti bejelentést megtenni.

(3) Az adózónak az adókötelezettséget érintõ változást annak bekövetkezésétõl
számított 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 adó-megállapítási, adóbe-

vallási 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 felhí-

vására nyilatkozatot köteles tenni a nyilvántartásában szereplõ és vele szerzõdé-
ses kapcsolatban állt, vagy álló ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenysé-
get folytató adózó adóalapjának megállapításához. A nyilatkozatot a rendszeresí-
tett formanyomtatványon kell megtenni.

Az adóelõleg megállapítása és az adó megfizetése
9. §.

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

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

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

adóév adójának az adóévet megelõzõ adóév naptári napjai alapján adóévre számí-
tott összege;

c.) az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az
adóév közben kezdõ vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót elsõ alka-
lommal vagy év közben vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó összege.

(3) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóév-
re módosul, továbbá ha a vállalkozó az adóévet megelõzõ évben az ön-
kormányzat rendelete alapján adómentességet vagy adókedvezményt vett
igénybe, de az adóévben az adómentesség vagy az adókedvezmény nem
vagy nem teljes mértékben illeti meg, akkor az elõleg összegét az adó-
alap, az adómérték, illetõleg a mentesség, kedvezmény megszûnése, a
kedvezmény mértékének változása figyelembevételével kell megállapíta-
ni.

(4) Nem köteles adóelõleget fizetni az elõtársaság, továbbá az adóköteles tevé-
kenységet jogelõd nélkül kezdõ vállalkozó, az adókötelezettség keletkezésének
adóévében. Nem alkalmazható ez a rendelkezés a már mûködõ, de az önkor-
mányzat illetékességi területén elsõ ízben adóköteles tevékenységet kezdõ vállal-
kozó esetében.

KözlönyKanizsai
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(5) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerõre emelkedé-
séig 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
várható 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 bevallás-
ban kell elszámolni. A különbözetet a bevallásra elõírt idõpontig - amely a tárgy-
évet követõ május 31. - kell megfizetni, illetve ettõl az idõponttól lehet visszaigé-
nyelni.

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

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

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

szerint járó adó készpénzben is megfizethetõ a helyi adótörvényben meghatáro-
zott pénzkezelési feltételek alapján.

(14) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény, az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi ön-
kormányzatok 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
által behatárolt - bel- és külterületet magában foglaló - térség, amelyre az önkor-
mányzati 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), csökkentve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt ellenértékkel, a
jövedéki adó fizetésére kötelezett vállalkozó esetében az adóhatósággal elszá-
molt - az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb ráfordítások között
kimutatott - jövedéki adó összegével, továbbá az egyéb ráfordítások között ki-
mutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összegével,
feltéve, ha az így elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összege az értékesí-
tés nettó árbevételét növelte, valamint a külön jogszabály szerinti felszolgálási
díj árbevételként elszámolt összegével, a b) - j) alpontokban foglalt eltérések-
kel,  

b) a hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál: a kapott kamatok és
kamatjellegû bevételek csökkentve a fizetett kamatokkal és kamatjellegû rá-
fordításokkal, növelve az egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeivel, a befekte-
tési szolgáltatások bevételeivel és a nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás
bevételével. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) nyereségé-
nek/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/nyeresé-
gének nyereségjellegû különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A számviteli
törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok eredmé-
nyének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjel-
legû, 

c) biztosítóknál: a biztosítástechnikai eredmény növelve a nettó mûködési
költségekkel, a befektetésekbõl származó biztosítástechnikai ráfordításokkal
(csak életbiztosítási ágnál), az egyéb biztosítástechnikai ráfordításokkal, a ka-
pott kamatokkal és kamatjellegû bevételekkel, a biztosítási állományhoz kap-
csolódó tárgyi eszközök bevételeivel, a befektetések értékesítésének árfolyam-
nyereségével 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 el-
számolt összeggel és a biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény-
nyel. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) nyereségé-
nek/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/nyeresé-
gének nyereségjellegû különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A számviteli
törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok eredmé-
nyének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjel-
legû, 

d) költségvetési szerveknél: a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos pénz-
forgalmi bevétel,

e) befektetési vállalkozásoknál: a befektetési szolgáltatási tevékenység bevé-
telei növelve a nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeivel, valamint a
kapott kamatokkal és kamatjellegû bevételekkel. Fedezeti ügyletek esetén az
alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fede-
zeti ügylet veszteségének/nyereségének nyereségjellegû különbözete tartozik a
nettó árbevételbe. A számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos
ügyletek esetében azok eredményének összevont különbözete tartozik a nettó ár-
bevételbe, ha az nyereségjellegû,

f) az egyházi  jogi személynél, valamint az egyház által alapított intézmény-
nél: a könyvvezetési kötelezettségtõl függõen a vállalkozási tevékenységbõl szár-
mazó, az a) pont alatti nettó árbevétel, vagy pénzforgalmi bevétel,

g) külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepénél: a fióktelep
számviteli beszámolója alapján kimutatott, az a) pont szerinti - illetve, ha a kül-
földi székhelyû vállalkozás a b), c) és e) alpontok valamelyikében említett szer-
vezet, akkor az ott meghatározottak szerinti - nettó árbevétel,

h) a b)-g) pontban nem említett szervezetnél (lakásszövetkezet, társasház,
alapítvány, társadalmi szervezet, ügyvédi iroda, intézmény stb.) - könyvvezetési
kötelezettségtõl függõen - a vállalkozási tevékenységbõl származó, az a) pont
szerinti nettó árbevétel vagy pénzforgalmi bevétel. Nem minõsül vállalkozási te-
vékenységbõl származó árbevételnek a társasház és a lakásszövetkezet belsõ
szolgáltatásából származó árbevétele,

i) a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény hatálya alá tartozó
vállalkozók esetében a tevékenységükkel (termékeladás, szolgáltatás) összefüg-
gésben kapott általános forgalmi adó nélküli készpénz, jóváírás, természetben ka-
pott juttatás, vagy bármilyen vagyoni érték, növelve az árkiegészítéssel és csök-
kentve a fogyasztási adóval, továbbá az adóhatósággal elszámolt regisztrációs
adó összegével, feltéve, ha a regisztrációs adó összege a termék ellenértéke része-
ként bevételként került kimutatásra,

j) a kockázati tõkebefektetésekrõl, a kockázati tõketársaságokról, valamint a
kockázati tõkealapokról szóló törvény hatálya alá tartozó kockázati tõketársasá-
goknál és a kockázati tõkealapoknál: az a.) pont szerinti nettó árbevétel, vala-
mint a befektetett pénzügyi eszköznek minõsülõ részvények, részesedések - koc-
kázati tõkebefektetések - eladási árának és könyv szerinti értékének különböze-
tében keletkezett, a mérlegkészítés idõpontjáig pénzügyileg realizált árfolyam-
nyereség, továbbá az ilyen befektetések után kapott osztalék és részesedés
együttes összege,

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

a.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vál-
lalkozó,

b.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezõgazda-
sági 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 okiratá-

ban), a cégbejegyzésben (bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó eseté-
ben a vállalkozói igazolványban ekként feltüntetett hely, a magánszemélyek ese-
tében az állandó lakóhely. A külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fiókte-
lepe 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

jogcímétõl -, ahol részben vagy egészben iparûzési tevékenységet folytat, azzal,
hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a mû-
helyt, a raktárt, a bányát, a kõolaj- vagy földgázkutat, a vízkutat, a szélerõmûvet
(szélkereket), az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termõföldet, a hasznosított (bér-
be vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehetõ köz-
utat, vasúti pályát; 

b.) hang, kép, adat vagy egyéb információ (ideértve a rádió- és televízió
programokat is) vezetéken, kábelen, rádión, optikai úton vagy elektromágneses
rendszer útján történõ továbbítását szolgáló berendezés, amennyiben annak üze-
meltetése rendszeres személyes jelenlétet kíván, 

c.) a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, villa-
mos energia-kereskedõ és villamos energia elosztó hálózati engedélyes, továbbá a
földgázellátásról szóló törvény szerinti közüzemi szolgáltató, földgázkereskedõ
és földgázelosztói engedélyes esetén azon önkormányzat illetékességi területe,
ahol villamos energia vagy földgáz értékesítése, illetve a villamos energia vagy
földgáz elosztása a végsõ fogyasztó, a végsõ felhasználó (a továbbiakban együt-
tesen: a végsõ fogyasztó) részére történik;

(7) közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Zrt., a Magyar Rádió Zrt., a Ma-
gyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt., a Magyar Távirati Iroda Zrt., Diákhitel
Központ Zrt., továbbá a távfûtés-, a melegvíz-, az ivóvíz-, a csatornaszolgáltatást
(a továbbiakban: szolgáltatás) nyújtók - ideértve a víziközmû-társulatot is - felté-
ve, ha nettó árbevételük legalább 75%-ban közvetlenül a fogyasztók számára tör-
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ténõ szolgáltatás nyújtásából származik. Közszolgáltató szervezet továbbá a vas-
úti pályahálózatot üzemeltetõ feltéve, ha nettó árbevétele legalább 75%-ban a
vasúti pályahálózat mûködtetésébõl származik, valamint a helyi- és helyközi me-
netrendszerinti tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó feltéve, ha nettó árbevétele
legalább 55%-ban a tömegközlekedési szolgáltatás nyújtásából származik.

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

(9) anyagköltség: a kettõs könyvvitelt vezetõ vállalkozások esetében a vásárolt
anyagoknak - a számvitelrõl szóló törvény szerint - anyagköltségként elszámolt
bekerülési (beszerzési) értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint - a személyi
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó - pénzforgalmi nyilvántartást
vezetõ vállalkozók esetében a tárgyévi anyagbeszerzésre fordított kiadás, csök-
kentve a kifizetett anyagkészlet leltár szerinti záró értékével, növelve a kifizetett
anyagkészlet leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az anyagköltséget a saját
vállalkozásban végzett beruházáshoz felhasznált anyagok bekerülési (beszerzési)
értéke, továbbá az az érték, amellyel az adóalany (8) bekezdés szerint az eladott
áruk beszerzési értékeként, a (12) bekezdés szerint a közvetített szolgáltatások ér-
tékeként nettó árbevételét csökkentette,

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

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

rolt és a harmadik személlyel (a megrendelõvel) írásban kötött szerzõdés alap-
ján, a szerzõdésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan for-
mában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás értéke. Közvetített
szolgáltatásnál az adóalany vevõje és nyújtója is a szolgáltatásnak, az adóalany
a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrende-
lõvel kötött szerzõdésbõl a közvetítés lehetõsége, a számlából a közvetítés té-
nye, vagyis az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt
szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan
áron, egyértelmûen megállapítható. Ide sorolandó továbbá a közvetített szolgál-
tatások közé nem tartozó, az adóalany által továbbszámlázott olyan alvállalko-
zói teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany mind megrendelõjé-
vel, mind alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv szerinti - írásban kötött -
vállalkozási szerzõdéses kapcsolatban áll, feltéve, hogy azzal az adóalany a (8)
bekezdés szerint eladott áruk beszerzési értékeként vagy a (9) bekezdés szerint
anyagköltségként vagy a (3) bekezdés a) pontja szerint jogdíjként nettó árbevé-
telét nem csökkentette;

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

(14) saját vállalkozásban végzett beruházás: a számviteli törvény szerinti tár-
gyi eszköznek minõsülõ eszközök saját vállalkozásban végzett megvalósítása, lé-
tesítése, bõvítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, élettartamának
növelése, eredeti állagának helyreállítását szolgáló felújítása - ide nem értve a tár-
gyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését 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 Statiszti-
kai Hivatala Útmutató az intézményi munkaügyi statisztika kérdõíve kitöltésé-
hez c. kiadvány 1999.január 1-napján érvényes szabályai szerint éves szinten
számított állományi létszám, ideértve a saját nevében és saját kockázatára
rendszeresen, haszonszerzés céljából vállalkozási tevékenységet folytató ma-
gánszemélyt, továbbá azt a tulajdonost, aki vállalkozásában személyes közre-
mûködésre kötelezett, vagy azt mellékszolgáltatásként végzi, valamint a segítõ
családtagot;

(16) külföldön végzett termék-elõállító tevékenység: ha a külföldi termék-
elõállító tevékenység, valamint a külföldön elõállított termék külföldön tör-
ténõ forgalmazási, tárolási , elosztási tevékenység végzésének helye és a tel-
jesítés helye szerzõdésekkel is alátámasztottan ténylegesen külföldi - a Ma-
gyar Köztársaság államhatárain kívüli -, továbbá amely tevékenység során az
adóalannyal szerzõdõ fél nem minõsül belföldi személynek, a külföldi szer-
zõdõ fél gazdasági tevékenységének 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 Osztályo-

zási Rendszere 2008. január 1-jétõl hatályos (TEÁOR'08)  besorolása szerint a
41-43 ágazatokba sorolt tevékenységek összessége,

(19) nevelési, oktatási intézmény: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vény 20-23. §-ában, a felsõoktatásról szóló törvény 1993. évi LXXX. törvény
2.§-ában és a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában meghatá-
rozott intézmény;

(20) az egyszerûsített vállalkozói adónak  a számviteli törvény hatálya alá nem
tartozó alanya esetében nettó árbevétel: a (3) bekezdés i.) pontja szerinti nettó ár-
bevétel, eladott áruk beszerzési értéke és anyagköltség: a (8) és a (9) bekezdésben
foglalt, pénzforgalmi nyilvántartást 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
adóalapja (a továbbiakban: adóalap) nem haladta meg a 100 millió Ft-ot, a követ-
kezõ 1.1., 1.2.vagy  2.1.pont szerinti adóalap-megosztási módszer valamelyikét
köteles alkalmazni.

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

települések) tartozó foglalkoztatottak - ideértve a magánszemély vállalko-
zó (Htv. 52. §. 26. a)-d) pont) esetében önmagát is - után a tárgyévben el-
számolt személyi jellegû ráfordítások arányában osztható meg az adóalap.
Személyi jellegû ráfordításnak a melléklet alkalmazásában az tekintendõ,
amit a számvitelrõl szóló törvény annak minõsít, és a társasági adóról és
osztalékadóról szóló törvény, illetõleg a személyi jövedelemadóról szóló
törvény alapján költségként elszámolható. A magánszemély vállalkozó ese-
tében az önmaga után elszámolt személyi jellegû ráfordítás címén - az em-
lített törvényekben foglaltaktól függetlenül - 500.000 Ft-ot kell figyelembe
venni. 

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

A településen kívül változó munkahelyen foglalkoztatott személyek esetében a
ráfordítást annál a településnél kell figyelembe venni, ahol ezen személyek tény-
leges irányítása 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 települések-
hez, 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 tárgyi eszközök eszközértékének együttes összege arányában kell az
adóalapot megosztani. Tárgyi eszköz mindaz a saját tulajdonú, bérelt, lízingelt
eszköz, amely a számvitelrõl szóló törvény szerint tárgyi eszköz lehet. A 100
ezer forint beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket - a használat idejétõl füg-
getlenül - csak az aktiválás évében  kell figyelembe venni. A tárgyi eszköz ér-
téke (eszközérték) a tárgyi eszköznek az e melléklet szerint figyelembe veendõ
értéke.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény, illetõleg a személyi
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozó egyrészt az emlí-
tett törvények rendelkezései szerint az adóévben elszámolható értékcsökkenési
leírás, a költségként elszámolható bérleti díj, lízing díj összegét veheti eszköz-
érték címén figyelembe, ezen túlmenõen azon egyébként a vállalkozás tevé-
kenységéhez 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 érték 10%-a tekinthetõ eszközértéknek. Ha a nyilvántartásokból a
beszerzési érték nem állapítható meg, akkor a beszerzési értéknek a társasági adó-
ról és az osztalékadóról szóló törvény szerint megállapított piaci érték tekintendõ.

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

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

állapítani az egyes településekre esõ eszközértékek százalékos arányát.
b) A vállalkozó adóalapjának olyan százaléka tartozik az egyes települések-

hez, amilyen arányt az a)  pont szerint megállapított százalék képvisel.
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KANIZSAI KÖZLÖNY

2.1.  Az a vállalkozó, akinek a tárgyévet megelõzõ teljes adóévben az adóalap-
ja meghaladta a 100 millió forintot, köteles a következõ adóalap megosztási mód-
szert alkalmazni.

Az adóalap olyan hányadát kell a személyi jellegû ráfordítással arányos meg-
osztás módszerével (1.1. pont) megosztani, amilyen arányt a személyi jellegû rá-
fordítások 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

módszerével megosztandó és eszközérték arányos megosztás módszerével meg-
osztandó részre - kell osztani. A személyi jellegû ráfordítással arányos megosztás
módszerével megosztandó adóalap-rész megállapítása az alábbi képlet szerint tör-
ténik:

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 ráfor-
dítás arányában kell a települések között megosztani, az adóalapnak a fennmara-
dó részét pedig eszközérték arányosan kell a települések között megosztani.

b) Az adott településre esõ adóalap egyenlõ az adott településre a személyi
jellegû ráfordítással arányos megosztási módszerrel kiszámított rész-adóalap, va-
lamint az eszközérték arányos megosztási módszerrel kiszámított rész-adóalap
együttes összegével.

2.2. A villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, villa-
mosenergia-kereskedõ és villamos energia elosztó hálózati engedélyese, továbbá
a földgázellátásról szóló törvény szerinti közüzemi szolgáltató, földgázkereskedõ
és földgázelosztói engedélyes végsõ fogyasztó részére történõ villamos energia,
földgáz értékesítése, illetve villamos energia vagy földgáz elosztása esetén - a
melléklet 1. és 2.1. pontjában foglaltaktól eltérõen - a helyi iparûzési adó alapját
[5. § (1) bek.]:

a.) egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázke-
reskedõ esetén az önkormányzat illetékességi területén végsõ fogyasztó részére
eladott villamos energia vagy földgáz értékesítésébõl származó számviteli tör-
vény szerinti nettó árbevételnek a villamos energia vagy földgáz végsõ fogyasztó
részére történõ értékesítésébõl származó összes számviteli törvény szerinti nettó
árbevételben képviselt arányában,

b.)  villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói enge-
délyes esetén az önkormányzat illetékességi területén lévõ végsõ fogyasztó
számára továbbított villamos energia vagy földgáz mennyisége és az összes,
végsõ fogyasztónak továbbított villamos energia vagy földgáz mennyisége
arányában kell megosztani a székhely, telephely szerinti önkormányzatok kö-
zött.

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
számításánál.

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

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

7. Az 1.1, 1.2, 2.1 pontok szerinti megosztási módszerek közül nem lehet azt
alkalmazni, amelyik a székhely vagy valamelyik telephely szerinti település ese-
tén nulla forint települési adóalapot eredményezne. 

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

A TALAJTERHELÉSI DÍJJAL KAPCSOLATOS 
BEVALLÁSI, ELJÁRÁSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI 

SZABÁLYOKRÓL

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

1.§.
A rendelet hatálya

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a mûszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, il-
letve 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
kapcsolódó 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 kö-
teles 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 rá-
köt.

(2) A kibocsátónak a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszûnésé-
rõl, annak bekövetkezésétõl számított 30 napon belül bevallást kell tenni az ön-
kormányzati adóhatósághoz.

4.§.
A díj megfizetése

(1) A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlával rendelkezõ ki-
bocsátónak bankszámlájáról történõ átutalással, a pénzforgalmi bankszámlá-
val nem rendelkezõnek belföldi postautalványon kell teljesíteni az Önkor-
mányzat 14100330-92660049-14000003 számú talajterhelési díj beszedési
számlájára.

5.§.
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

(1) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az illetékes önkor-
mányzati adóhatóság látja el.

(2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó
jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és beszedéshez való jog elévülésére,
pénzügyi ellenõrzésére, valamint végrehajtására az e rendeletben nem szabályo-
zott kérdésekben az adózás rendjérõl szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmaz-
ni.

(3) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi terüle-
tén 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

feljogosított szervezetet, aki/amely az önkormányzat illetékességi területén lévõ
kibocsátó telephelyérõl folyékony hulladékszállítást végez:

- kibocsátóként és telephelyenként, az elszállított szennyvíz mennyisége tekin-
tetében.

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

6.§.
Átalány alapján meghatározott talajterhelési díj

(1) Az a kibocsátó aki/amely nem méréssel igazolt és felhasznált szennyvízel-
helyezést alkalmaz, átalányként a (2) bekezdésben megállapított vízfelhasználást
alkalmazza az éves talajterhelési díj alapjának megállapításakor.

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

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

KözlönyKanizsai
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Horoszkóp

Összegyûltek a feladatai, s a kapkodásban
könnyen félreértésekbe keveredhet mások-
kal. Feszültsége a magánéletére is kihat. Ol-
dásképpen tegyen asztalára színes tavaszi vi-
rágokat, s ismét visszatér a jó hangulata.

Gondoljon a kikapcsolódásra, a szórako-
zásra is. Nemcsak munkából áll az élet.
Itt a farsang, a párjukat keresõ Bikák iga-
zi viadalra számíthatnak egy pezsgõ han-
gulatú farsangi bálban.

Ha megosztja problémáit a barátaival,
könnyebben kilábalhat a gondjaiból, hi-
szen már az is segítséget jelent, ha valaki
meghallgatja és jó tanácsot ad. A párkap-
csolatának is jót tesz az õszintesége.

Új év, új tervek, új remények. Ha nem ve-
ttette még papírra év eleji fogadalmait,
most itt az ideje.  Anyagi elõrejutásra csak
így számíthat. Hétvégéit fordítsa pihenés-
re, ismerkedésre.

Lelkesedéssel, energiával felvértezve
most bármibe belefoghat, minden sike-
rül. Régi rossz szokását levetkõzve, ami-
be belekezd, azt fejezze is be. Így kivív-
hatja társa õszinte csodálatát.

A környezetébõl érkezõ negatív hatások
nem múlnak el önben sem nyomtalanul.
A nyomasztó, kusza gondolatoktól sza-
baduljon meg mihamarabb sétával, zene-
hallgatással, tánccal.

Üres perceiben gondoljon a jövõjére is.
Bár titkolja, vonzódik a jóléthez, a szóra-
kozáshoz, mégis könnyedén feladja a ter-
veit. Legyen e tekintetben erõs és akara-
tos.

A családja mellett mindig fontosak voltak
önnek kiterjedt baráti kapcsolatai. Most úgy
tûnik, otthon is bizonyítania kell, hogy
anyagiak terén számíthatnak a nagylelkûsé-
gére. Ha igen, a jutalom nem marad el.

Nehezen indulnak a dolgos hétköznapok,
inkább beszélget, vitatkozik ismerõseivel,
munkatársaival. Túlzott szókimondásával
nemcsak a környezetét, hanem társát is
visszariasztja, elkedvetleníti.

Mostanában sokat töpreng új ötletei
megvalósításán. A nagy nekibuzdulás
közben ne feledkezzen meg kötelezettsé-
geirõl, hiszen a családja nagyon számít
önre mindenben.

A napsütéses szürke utcákon sétálva már
érezni lehet a közeledõ tavasz levegõjét.
Jó alkalom ez kicsit eltöprengeni a min-
dennapokon és javítani rajtuk, amíg még
lehet. 

Pozitív gondolkodása sikereket hozhat
anyagi téren is. Mindennapos feladatait ru-
tinszerûen megoldotta, jöhet az izgalmakat
rejtegetõ kalandozás. Fogadja el ismerõsei
báli invitálását.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM 
INDUL:

2008. 01.18-án 16 órakor
könnyû- és nehézgépkezelõ

(alap- és típusvizsga)
2008. 01.18-án 16 órakor

autóbuszvezetõ “D”, 
tehergépkocsivezetõ “C”,

nehézpót C+E
2008. 01.21-én 16 órakor

személyautó, motor 
és segédmotor kategóriákban

Részletfizetés! 
Diákkedvezmény!

Ingyenes tankönyvkölcsönzés!

Az NNTE 11866. ááltal kkibocsátott 

TÁMOGATÓI JJEGY 
értékesítését ffelvállaló sszemélyek

Balogh István 30/670-9820 istvan.balogh@chello.hu
Betlehem Attila 30/635-1235 beatee@freemail.hu
Böröcz Zoltán 30/9692-600 szemafor@chello.hu
Dömötörfy István 30/237-8618 domotorfy.istvan@chello.hu
Dr.Kolonics Bálint 20/955-5335 kolonicsugyvediiroda@chello.hu 
Hohl László 30/939-9064 info@kanizsabutor.hu
Kapusi Gyõzõ 30/565-6449 kapusi_gy@freemail.hu
Karosi László 30/410-1833 laszlo.karosi@allianz.hu
Kozma Lajos 70/375-7314 ntekl@freemail.hu
Máthé István 30/959-4482 mathei@mavrt.hu
Németh Attila 30/500-5564 nemeth.attila@elmib.hu
Szabó Sándor 20/962-7504 mediumkft@chello.hu
Szakáll Miklós 30/214-0824 gelka@chello.hu
Tóth László 70/375-7316 toth@nagykanizsa.hu 

Az értékesítõk bármely felmerült kérdésre válaszolnak, 
náluk a "TÁMOGATÓI JEGY"-ek megvásárolhatóak
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INGATLAN
Belvárosban 800 m2-es építési terület

eladó. Társasház építésésre kiválóan al-
kalmas. Érd.: 30/227-3294 (6040K)

Platánsoron kétszobás, II. emeleti, szép
állapotú lakás eladó. Érd.: 30/448-6072
(6086K)

Nk-án a Deák tér 10. szám alatt tetõtéri,
azonnal beköltözhetõ, új, 46 m2-es + galéri-
ás, turbókazános, kétszobás lakás 9,99 mil-
lióért eladó, akár önrész nélkül is. Érd.:
30/901-9013 (6078K)

Nagybakónakon kétszobás családi ház
nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra után a
93/315-559 (6099K)

Nk-án Csengery u. elején 57 m2-es, 2,5
szobás, jó állapotú, III. emeleti lakás 9,5 mil-
lió Ft-ért eladó. Érd.: 30/348-9669 (6100K)

Szép természeti környezetben, kicsi szõ-
lõbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra után a
93/315-559-es telefonszámon. (6101K)

Borsfán (a bázakerettyei, letenyei
strandfürdõhöz közel) 100 m2-es családi
ház akácossal, kis kerttel eladó. Nagykani-
zsai lakáscsere érdekel. Irányár: 3,9 millió
Ft. Érd.: 06-30-650-8534, este: 93-329-544
(6108K)

Belvárosban (Csengery út elején) ga-
rázs eladó. Érd.: 20/446-2968 (6112K)

Nk-án a keleti városrészben kétszobás,
központi fûtéses, IV. emeleti, jó állapotú la-

kás eladó. Érd.: 93/381-069 (este 18 óra
után) (6137K)

Nagykanizsán, nyugodt környezet-
ben 87+25 m2-es lakás beépíthetõ tetõ-
térrel, kerttel, garázzsal, pincével, telje-
sen felújítottan eladó azonnali beköltö-
zéssel. Kisebb lakást beszámítok. Érd.:
20/9616-404 (6077K)

Nk-án a Szentgyörgyvári hegy I. hegy-
háton 3673 m2-es telek eladó. Víz, villany
megoldható. Irányár: 360 ezer Ft. Érd.:
30/969-8170 (6138K)

Csokonai-Teleki úton hosszú távra ga-
rázst bérelnék. Érd.: 20/226-4144 (6140K)

Nk-án zárt udvarban, 40 m2-es, új, ame-
rikai konyha + nappali + hálós, berendezett
lakás hosszú távra igényesnek kiadó. Érd.:
70/619-2561 (6143K)

Meghibásodott távirányítóját (TV, hifi,
videó, stb.) megjavítom. Érd.: 20/510-2723
(6139K)

Fõiskolai hallgató magyar nyelvtanból és
irodalomból korrepetálást, érettségire való
felkészítést vállal. Tel.: 30/968-8184 (6141K)

Fürdõkád, zuhanytálca felújító zomán-
cozás helyben, beépített állapotban, fehér-
ben, színesben. Érd.: 20/475-1793, 82/423-
691 (6142K)

Számítógépes adatrögzítést: szakdolgo-
zatok, árajánlatok, stb. gépelését  valamint
egyéb pc-n végezhetõ feladatot rövid
határidõvel vállalok. Tel.: 30/9932-534

Költözés miatt eladó: Electrolux (2 éves),
Whirpool kombinált (8 éves) hûtõszekrény, 72
cm-es LG 100 Hz TV, Whirpool mosógép (4
éves), új fürdõszobaberendezés (fa + bambusz
kombináció). Érd.: 20/226-4144 (6144K)

Eltartási szerzõdést kötne saját vagyon-
nal rendelkezõ hölgy, olyan idõs emberrel,

aki saját háza és önmaga eltartásához segít-
ségre szorul. Jelige: “Képzett hölgy”.
Leveleket a Szerkesztõségbe (Pf.: 154)
kérem. (6145K)

Etüd típusú Pianino eladó. Érd.: 30/901-
2482 (6146K)

VÁROSKÖZPONTBAN
IRODÁK – nettó 1.200 Ft/m2-
tõl – és üzlethelyiségek KI-
ADÓK, ingyenes parkolási le-
hetõséggel. 

Érdeklõdni: 
20/9390-745, 20/9683-517

Dr. Nagy Éva
radiológus adjunktus

Szûrõ- és diagnosztikai 
jellegû ultrahang 

vizsgálatok!
(hasi, nyaki, egyéb lágyrész)

Nagykanizsa Kórház 
Rendelõintézete földszint 

ultrahanglabor
Rendelési idõ: 

kedd 16.00-18.30
Telefon: 30/526-5944

Január 18. 19 óra
Az OldMix Kartell együttes 
koncertje (Belépõdíj: 400 Ft)

Január 22.
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
17 óra Kanizsai Képzõ- és 
Iparmûvészek Tárlata
Megtekinthetõ: február 15-éig 
18 óra Ünnepi mûsor a Magyar 
Kultúra Napja tiszteletére

Január 24.
17 óra Hevesi Bérlet
20 óra Bródy Bérlet
Alfieri: HAT HÉT, HAT TÁNC - vígjáték

Február 9. 20 óra
FARSANGI JELMEZBÁL
a Nosztalgia Zenekarral
Belépõdíj: 1200 Ft. Jegyek elõvételben
-asztalfoglalással- az információs 
szolgálatnál válthatók.

Január 17. 14.30  óra
MAGYARORSZÁG 
TERMÉSZETI ÉRTÉKEI
A Duna-Dráva Nemzeti Park 
vetítettképes elõadása
Elõadó: Benedek Miklós tanár

Január 25. 19 óra
A PÉCSI NO MORE BLUES
EGYÜTTES 
latin jazz
koncertje
Belépõdíj: 400 Ft

A Nagykanizsai Cukorbete-
gek Egyesülete 25-én, pénte-
ken 15.30-kor a kórház tanács-
termében tartja idei elsõ klub-
foglalkozását, amelyen „Orális
diabetikumok alkalmazása a II.
típusú cukorbetegségeknél”
címmel tart elõadást Dr. Sebes-
tyén Miklós fõorvos.

A VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház 2008. február 1-én 16 órától
rendezi meg a III. Fánkfesztivált. Három fõs csapatok jelentkezhetnek, ha-
gyományos és különleges kategóriákban, hozott anyagból. A nevezési lapot
2008. január 24-ig kell eljuttatni a Nagykanizsa, Csengery u. 67. címre, a
93/311-195 faxszámra, vagy a kodalymk@nagykanizsa.hu e-mail címre. 

Bõvebb tájékoztatás a mûvelõdési ház valamely elérhetõségén!
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Javában folynak a városi te-
remlabdarúgó bajnokság küzdel-
mei, de sajnos, nem csupán a
szép cselekrõl, és az elismerést
érdemlõ gólokról lehet szót ejte-
ni, hiszen számos sérülés is elõ-
fordult már a nagy népszerûség-
nek örvendõ tornán. A legijesz-
tõbb azonban kétségkívül Hosszú
Istváné volt, aki egy ártalmatlan
szituációban összeesett. Csapat-
társának, Dene Krisztiánnak és
az ellenfél egyik játékosának,
Boros Zoltánnak a lélekjelenlé-
tén múlott, hogy végül nem tör-
tént még komolyabb baj a par-
ketten. A csarnokban pillanatok
alatt döbbenet lett úrrá, de végül

a fiatalembert a mentõk már úgy
szállították kórházba, hogy esz-
méleténél volt, igaz, az alapos
kivizsgálást a hét folyamán nem
kerülhette el a lelkes futballra-
jongó. Ez a történés is rávilágí-
tott arra, hogy sajnos, ahhoz las-
san hozzá lehet szokni (ponto-
sabban ezt mindig képtelenség
tudomásul venni), hogy akár
életerõs fiatalemberek is bajba
kerülhetnek. A szerencsétlen ese-
tek után nagyon kell vigyázni ar-
ra, hogy ha már meg is történt a
sérülés, a nyelvüket ne nyeljék le
a magatehetetlen labdarúgók.

P.L.
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Sipos zárt az élen. A közelmúlt-
ban fejezõdtek be a kilenc fordulós
svájci rendszerû városi sakkbaj-
nokság küzdelmei, s a huszonhá-
rom induló az elõzõ évekhez ha-
sonlóan nagy küzdelmet vívott a
minél elõkelõbb helyezésekért. Vé-
gül Sipos János gyõzött nyolc
ponttal, második lett Kobán Bálint
ugyanannyi egységgel, míg a har-
madik helyre Nyizsnyik Bence ke-
rült hét megszerzett ponttal. Szin-
tén a kanizsai sakkélettel kapcsola-
tos hír, hogy az Aquaprofit NTSK
elsõ csapatának 18 esztendõs, az
idei szezon elõtt szerzõdtetett re-
ménysége, Ignácz Mária szép si-
kert ért el az országos porondon. A
Budapesten megrendezésre került
KO Magyar Nõi Felnõtt Sakkbaj-
nokságon ugyanis végül a harma-
dik helyet szerezte meg, vagyis a
kanizsai egyletnél jó gondolkodtak,
amikor elhatározták megszerzését.

Jön a MiZo Pécs 2010.Abajnok-
ság második körének kezdett neki a
Kanizsai Vadmacskák SE nõi NB I
A-csoportos együttese a fõvárosban
a BSE vendégeként. Az elõzõ fordu-
lóban a szintén budapesti BEAC el-
leni hazai vereség jócskán megvisel-
te a lelkileg a csapatot, a magyar baj-
nokság tágabb értelmében vett elitjé-
hez sorolt városmajoriak ellen vi-
szont nem játszott letargikusan a
KVSE, s a 82-55-ös vereség még a
tûrhetõ kategóriába is sorolható.
Sztevan Csupics edzõ szerint Varga
Zsófiáék magukhoz tértek a sokkból,
lehet ismét kezdeni szisztematikusan
az építkezést. A budai mérkõzésen a
legeredményesebb kanizsaiak közül
Varga Zsófia (jelenleg a liga legjobb
pontátlagának gazdája) 17, míg az
amerikai Rachill Robinson 14 pontig
jutott. A Vadmacskák következõ el-
lenfele az Euroliga egyik meghatá-
rozó magyar csapata, a MiZo Pécs
2010 lesz január 20-án, vasárnap 17
órai kezdettel.

Helycsere az összetett élén. A
helyi Megacity szórakoztató köz-
pontban már a negyedik fordulón is
túlvannak a biliárdosok, amit az or-
szágos amatõr versenysorozat ke-
retében rendeztek. A gyõzelmet ez-
úttal Molnár Imre szerezte meg, aki
a fináléban Horváth Tamásnál bi-
zonyult jobbnak, míg a megosztott
harmadik helyen Baráth András és
Borbás Bertold végzett. A gyõztes
ezzel az összetettben is átvette a ve-
zetést négy kör után Bicskei Ber-
toldtól, bár ahogy fogalmaznak,
messze még a vége, a következõ
forduló viszont már nincs, hiszen
azt január 20-án bonyolítják a már
megszokott helyszínen.

Döbbenet uután ffellélegzés HHáállááss aazz ééddeessaannyyaa

Szerkesztõségünket az eset
után István édesanyja, Hosszú
Istvánné azzal a kéréssel kereste
meg, hogy mérhetetlen háláját
szeretné kifejezni fia segítõkész
társai felé, s ennek természetesen
mindenképp helyt is adunk:  

„Mind a magam, mind gyer-
mekem nevében nagy köszönettel
tartozom azoknak, akik abban a
helyzetben segítettek fiamon. Egy
édesanya számára nincs ször-
nyûbb érzés annál, ha gyermeke
bajba kerül, s a legkevesebb,
hogy az egész család nevében há-
lámat fejezem ki azért, amit tet-
tek.”

B-BETON Bonyhádi KSE - Ka-
nizsa KK DKG-EAST 100 - 85
(25-23,29-29,16-13,30-20.) .
Bonyhád, 100 nézõ. Kanizsa KK
DKG-EAST: Kasza 16, Beck 9/9,
Kiss Z. 13, Zsámár 13, Szabó B.
31.Cs.: Millei, Fodor 3/3, Murvai,
Becze, Vertetics. Edzõ: Kovács
Nándor. Jók: Szabó B., Zsámár.

Az új évben folytatódott a kanizsai
NB I B-s férfi kosárlabdacsapat rossz

szériája, hiszen ezúttal a bonyhádiak
gondolták úgy, hogy az õsszel elszen-
vedett vereségért törleszteni kell. A
Nyugati csoport utolsó elõtti helyén
tanyázó tolnaiak ellen pedig nem kez-
dett rosszul a KKK, az új szerzemény
Kiss Zoltán vezérletével jól is tartotta
magát a csapat az elsõ negyedben.
Szabó Balázs, mondhatni jó szokásá-
hoz híven termelte a pontokat, s még
a nagyszünetig sem akadt gond, utána

viszont már fordultak elõ bosszantó
hibák. Ezeknek aztán az utolsó per-
cekben nõtt meg nagyon a jelentõsé-
ge, mivel a hazaiak egész egyszerûen
felõrölték ellenlábasukat, akik Kiss
Z., Szabó B. és Beck kipontozódását
már nem tudták ellensúlyozni.

A KKK ezzel maradt a hetedik he-
lyen úgy, hogy egy hazai mérkõzése
a fehérvári együttes ellen néhány he-
te elmaradt. Annak pótlására a hírek
szerint majd február elején kerül sor.

P.L.

Bonyhád iis vvisszavágott

A labdarúgás imádatával
megfertõzött ember valóban
hajlamos arra, hogy ne vitassa
annak igazságtartalmát, hogy a
futball nem élet-halál kérdése,
hanem sokkal több annál. Egé-
szen addig a pillanatig, amíg
testközelbõl részese nem lesz
egy olyan ijesztõ pillanatnak,
amikor a pályán hirtelen össze-
esik egy játékos. Azonnal átér-
tékelõdik minden, s a minden-

áron való gyõzni-akarás helyett
a segíteni-akarás kerül az elsõ
helyre. Nem titok, többek között
egy olyan focista volt elsõ a
sorban, aki egykor a megyei
bajnokság küzdelmeiben Kis-
kanizsán és Galambokon a szó
szoros értelmében nem ismert
kegyelmet, hajtotta ellenfelét
addig, amíg lehetett. Nyártól
már az NB III-ban bizonyítha-
tott hétrõl-hétre, múlt szomba-

ton pedig azt is elmondhatja
magáról, az élet nagy megpró-
báltatásában is maximálisan
helytállt. Ezt pedig fölösleges is
tovább ragozni, legyen elég
annyi, hogy Istvánnak jobbu-
lást, Krisztián, Zoltán, valamint
a többi segítõ társ elõtt pedig le
a kalappal, hiszen elmondhatjá-
tok, ezúttal tényleg egy nagy
mérkõzést nyertetek...

Polgár László

Van, aami aa ffocinál iis ffontosabb...

Ha tél, akkor a labdarúgó terem-
tornáké a fõszerep, melyeken sok ér-
dekes információt lehet elcsípni.
Ilyen többek között Cserfõ Lajos
esete is, mivel az NB III-as NTE
1866 hátvédje a héten a Dunaújváros
FC-nél van próbajátékon. A játékost
még a nyáron hívta az akkor még a
másodosztályú klubnál edzõsködõ
ifj. Albert Flórián, de júliusban Cser-
fõt sérülése akadályozta, hogy a Du-
na-partiaknál jelentkezzen.

– Az újvárosiak úgy tûnik, nem
feledkeztek el rólam, ezért szóltam
is a kanizsai elnöknek, Tóth László-
nak, hogy lenne ez a lehetõség – fo-
galmazott a pályafutása során „ide-
genben”, vagyis Marcaliban már
bizonyított játékos. – Õ azt mondta,
ha szerzõdtetni kívánna a Fejér me-
gyei csapat, a kanizsai egylet nem
gördítene akadályt távozásom elé,
hiszen a másodosztály azért az
mégiscsak a másodosztály.

Egyelõre itt tartanak a fejlemé-
nyek, s a zuhanyhíradó szerint nem
csupán a 25 esztendõs védõnek van
esélye arra, hogy másik klubhoz
kerüljön. Cserfõ dunaújvárosi pró-
bája azért is érdekes, hiszen ez azt
jelenti, hogy a Duna-parti városban
mégiscsak életképes maradhat a
labdarúgás. Fõképp, ha valóban
megérkezne Stadler József, aki ko-
molyan gondolkodik azon, hogy
beszáll az egykori bajnokcsapathoz
tulajdonosnak...

P.L.

Cserfõ DDunaújvárosban
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LLuuddvviigg-mmûûvvéésszztteelleepp
A németországi „European-

Artists” mûvészeti egyesülettel
közös szervezésben vasárnap es-
te megnyílt a 14. Ludvig Nem-
zetközi Mûvésztelep. 

A nemzetközi szinten jelentõs is-
mertséget elért, és Kendlimajorban
megjelent mûvészek az itt létrejött
kapcsolataikon keresztül bekerül-
tek más – fõleg európai – mûvésze-
ti csoportokba is. A Ludvig mû-
vésztelep fõ törekvése, hogy ezek-
kel a csoportokkal minél szorosabb
és fõleg tartalmasabb kapcsolatot
építsen ki, ennek érdekében együtt-
mûködési megállapodásokat köt-
nek csereprogramok szervezésére.
Ilyen együttmûködési megállapo-
dás már van szlovéniai, szlovákiai
és németországi egyesülettel, de
van érdeklõdés Ausztráliából is.

A mostani, egy hetes közös szim-
póziumot Cseke Zoltán pedagógus, a

Kreatív Klub elnöke nyitotta meg a
Tiborcz Quartet közremûködésével.
Beszédében Cseke Zoltán párhuza-
mot vont a Nagybányai Mûvésztelep
és a Ludvig Mûvésztelep munkássá-
ga között és szólt a teremtés jelentõ-
ségérõl, hiszen Ludvig Zoltán, Páli
László és Wilheim Gábor a semmi-
bõl teremtett ’99-tõl egy új világot
Kendlimajorban. Hétfõtõl hat ország
huszonkét mûvésze kezdi meg az al-
kotómunkát. A hét közepén, szerdán
este 20 órától a „Kamera 67” Film-
klub három tagjának – Kotnyek Ist-
ván – Kalász József – Gerócs László
– filmjeibõl lesz vetítés. 

A 19-én, szombaton este 19 óra-
kor kezdõdõ ünnepélyes záró kiál-
lításon Kardos Ferenc néprajzku-
tató, költõ mondja el gondolatait.
Közremûködik Kígyóssy Zoltán
csellista. 

B.E.

A nnépszavazásról!
2008. január 25-én, pénteken 17 órakor a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ Farkas Ferenc termében tart fórumot Tarlós István, a
FIDESZ-KDNP népszavazási kezdeményezésének kampányvezetõje.

Hatvanöt éve, 1943. január 12-
én kezdõdött a második világhá-
borúban a szovjet Vörös Hadse-
reg támadása a Don-kanyarban,
amelynek során szinte teljesen
megsemmisült a 200 ezer fõs 2.
magyar hadsereg. E tragédiára
emlékeztek városunkban is, a ko-
rábbi évekhez képest sokkal szo-
lidabban és csendesebben, érdek-
lõdõk és ünnepi mûsor nélkül:
csak a Honvéd Hagyományõrzõ
Egyesület elnöke, vitéz Bodnár At-
tila és vitéz Bartal György helye-
zett el koszorút a Széchenyi téren
lévõ világháborús emlékmûnél és
a temetõben, az emlékoszlopnál.   

A 2. magyar hadsereget német
követelésre, kormányközi egyez-
mény alapján küldték ki az orosz
frontra. A csapatok 1942. június 28-
án kapcsolódtak be a harcokba, és
július 7-én érték el a Dont. Itt a ki-
fáradt egységek védelembe mentek
át a Voronyezs és Pavlovszk közöt-
ti 208 kilométer hosszú szakaszon.
A nyár folyamán sikertelenül kísé-
relték meg a folyó nyugati partján
megmaradt hídfõk felszámolását, a
harcokban 30 ezer embert vesztet-
tek. A szovjet 40. hadsereg támadá-
sa 1943. január 12-én, 30-35 fokos
hidegben kezdõdött meg az urivi

hídfõbõl kiindulva, az elsõ napon
8-12 kilométer mélyen ékelõdtek
be a magyar védelembe. Január 14-
én a voronyezsi front középsõ és
déli részén is támadás indult, a 3.
harckocsi-hadsereg a scsucsjei híd-
fõben 50 kilométer szélességben
törte át a magyar védelmet. Az elsõ
napokban a magyar csapatok szívó-
san ellenálltak, ám január 16-ára a
szovjet támadás három részre sza-
kította a hadsereget, az arcvonal
felbomlott, eluralkodott a pánik. A
veszteségekrõl pontos adat még ma
sincs. 1943. március elején a hadse-
reg létszáma 54 029 fõt tett ki, de
ezek jelentõs része hadtápos volt. A
2. magyar hadsereg 93 500 (más
adatok szerint 120 ezer, illetve 147
971) fõt vesztett, ebben benne fog-
laltatnak a hõsi halottak, az eltûntek
és a sebesültek is. A doni katasztró-
fa a magyar hadtörténet legna-
gyobb veresége volt, idegen földön,
idegen érdekekért négyszer annyi
ember pusztult el, mint a mohácsi
csatában.

A 2. magyar hadseregnek Nagy-
kanizsa három ezredet adott, a 9-es
tüzér-, a 17-es és a 47-es gyalogez-
red tizenötezer katonájából csupán
háromezer tért haza. 

Horváth Attila

EEmmlléékkeezzééss,, ccsseennddeesseenn 

Szeretné-ee, hhogy iismét llegyen
Nagykanizsán MMOZI?
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