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január 23
HSMK PÁLYAUDVAR
Sohasem volt ilyen sok mozdony bezsúfolva
a HSMK-ba, ahol a napokban nyílt meg Hiesz
Miklós kiállítása a felnõttklubban. Közel 200
apró vasúti szerelvény fért be, de körülbelül
ugyanennyi a dobozokban maradt.

január 24.
GYORSVONAT
Koncz Gábor Kossuth-díjas színmûvész
Gyorsvonat címû elõadását a HSMK-ban a
Sztárok a pódiumon elõadássorozat keretében
január 24-én hallhattunk. Az est, azon írók-költõk mûveibõl szõtt vallomás, akik végigkísérték életét. Vallott örömérõl, bánatáról, szerelmérõl, családjáról, dühérõl, hovatartozásáról.
Az est mottóját az olasz író, Dino Buzzati,
Gyorsvonat címû novellája adta.

DÉLIGYÜMÖLCSÖK – ITTHON
Különleges missziót vállalt fel a letenyei Varga
János, amikor úgy döntött: sorra járja a zalai kertbarát-köröket, s minél szélesebb körben igyekszik
tudatosítani, hogy a bizonyíthatóan téves közhiedelemmel ellentétben, hazánkban szabadföldön,
akár nagy felületen is termeszthetõk olyan délszaki növények, mint a füge, a datolyaszilva és a kivi. Az egyébként olasz szakfordítóként tevékenykedõ hobbikertész legutóbb a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ kertbarát-körének tagjai számára tartott rendkívül érdekfeszítõ elõadást.

január 25.
HARMÓNIA-PARTY
A Hölgyklub múlt heti találkozóján a klub
tagjai arról meséltek egymásnak, mi minden
jelent számukra örömteli kikapcsolódást a rohanó hétköznapokban. Vannak, akik horgolással, csipkekötéssel, vagy éppen gobleinkészítéssel töltik legszívesebben a szabadidejüket – õk kézimunkáikból mutattak be néhá-

nyat –, s van, akinek a versolvasás, a verstanulás a kedvenc idõtöltése – õ szavalatával ejtette ámulatba hallgatóit. Volt, aki legkedvesebb könyveit ajánlotta a többiek figyelmébe,
néhányan pedig legemlékezetesebb utazási élményeiket osztották meg a klubtagokkal. A
kedvenc idõtöltések között érdekességként
szerepelt még a legkedvesebb utcán történõ
gyakori sétálgatás is, az utca szépségére, épületeinek sokszínûségeire vetítéssel egybekötött bemutatón hívta fel a figyelmet az elõadó.
ÁREMELKEDÉSEKRÕL
Schüller Róbertné a Fidesz Nagykanizsai
Nyugdíjas Tagozatának elnöke az áremelkedésekrõl tartott sajtótájékoztatót. Ma Magyarországon több mint egymillió olyan idõs ember él, akinek saját jogú öregségi ellátása a 63
ezer forintos átlag alatt van, s nyugdíjuk az
EU átlag negyedét sem éri el. Az egyre nehezebb körülményeik miatt is nagy örömükre
szolgál a Fidesznek a 14. havi nyugdíj bevezetésére vonatkozó javaslata.
KANIZSARU
Egy nagykanizsai hölgy tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki telefonon felhívta õt,
és az egyik telefontársaság munkatársaként
mutatkozott be. Közölte vele, hogy nyereményjátékon nagyobb összeget nyert, de ennek feltétele, hogy 5.000 Ft értékben vásároljon feltöltõ kártyát, melynek kódszámát az ismeretlen telefonáló a sértettel bediktáltatott.
Az utóbbi idõben elszaporodtak a hasonló cselekmények. A csalók újabb áldozatokat keresnek (és találnak) maguknak. Senki ne gondolja, hogy milliós nyereményeket telefonon keresztül közölnek velünk, és ilyen abszurd feltételekhez kötik a kifizetését.

január 26.
BÉRLAKÁSOKRÓL
A múlt hétfõig úgy tudták, Nagykanizsán a
bérlakásépítés folytatásának egyetlen akadá-

lya van: a központi költségvetés pénzhiánya –
mondta sajtótájékoztatóján a FIDELITAS
Nagykanizsai Csoportja nevében Fertig István elnök, és Bizzer András elnökhelyettes. A
közelmúltban, a közszolgálati televízióban
Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel készült
interjúban azt hallották, csak akkor nem folytatódott egy városban a bérlakások építése, ha
azt az önkormányzat nem kérte, mert ahol
kérték, ott kaptak rá pénzt. A miniszterelnök
mondataiból adódik a kérdés: Göndör István
és Litter Nándor miért nem akarja, hogy folytatódjon a bérlakásépítés?

január 27.
FICÁNKOLÓ
Nyolcadik alkalommal került megrendezésre
a nagycsoportos óvodások játékos, zenés, táncos mûsora, a Ficánkoló. A Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ színháztermének zsúfolásig megtelt nézõterén öt intézmény nagycsoportos ovisai, szülei, nagyszülei várták a gyermek-produkciókat. A bemutatót Veitné Molnár
Anikó, a Polgármesteri Hivatal Oktatási és
Kulturális Irodájának munkatársa nyitotta meg,
majd a szereplõket Polgár Péterné, a Vackor
Óvoda vezetõje valamint kis segítõje, a Platán
sori Vackor-ovis Horváth Mátyás szólította
színpadra. Elõször verssel köszöntötte a sorra
kerülõ óvoda a rendezvény résztvevõit, majd
felcsendült a zene, és az intézmény nagycsoportjának táncos, játékos, sok mozgásos bemutatója következett. A színvonalas produkciókat
a Rózsa-, a Hevesi-, a Hétszínvirág Óvoda, valamint a Kossuth téri és a Platán sori Vackor
Óvoda nagycsoportosai adták elõ.

KOALÍCIÓRÓL, ETIKAI KÓDEXRÕL
Az MSZP-SZDSZ koalícióról és az Etikai
Kódexrõl tartott sajtótájékoztatót Röst János,
az SZDSZ városi alelnöke és Halász Gyula
önkormányzati képviselõ, frakcióvezetõ. Röst
János elmondta: 2002-ben az MSZP-SZDSZ
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koalíciós szerzõdést kötött, megalkotta a polgármester programját Együtt Nagykanizsáért
címmel, és arra vállalt garanciát, hogy négy
évig vezeti az önkormányzatot. A koalíció a
mai napig hivatalosan mûködik, sem az
MSZP, sem az SZDSZ hivatalosan nem
mondta fel. Röst János az SZDSZ által megküldött Etikai Kódexrõl elmondta, nem jelezték elfogadását a pártok, nem kívánják aláírni.
A BELÜGYMINISZTER
A NYUGDÍJAKRÓL

Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter a városi nyugdíjasklubok tagjainak is szervezett
sajtótájékoztatón számolt be a kormány már
megvalósított és tervezett nyugdíj-intézkedéseirõl. A belügyminiszter többek között elmondta: a 2002 és 2006 közötti idõszakban minden
korábbinál gyorsabban, csaknem ötven százalékkal nõtt a nyugdíjak vásárlóértéke azután,
hogy felzárkóztatásuk 1998-ban megtört. 2002
és 2006 között az MSZP-SZDSZ kormány a
13. havi ellátás bevezetésével és az özvegyi
nyugdíjak emelésével felgyorsította azok vásárlóértékének növekedését is. Négy év alatt a
törvényben kötelezõen elõírt emelésen felül
csaknem tizenhat százalékkal kaptak többet a
nyugdíjasok. 2003 és 2004 között ötven százalékkal nõtt a saját jogú nyugdíj melletti özvegyi nyugdíjak mértéke, hatszázezer özvegy
ellátása emelkedett átlagosan öt-hatezer forinttal. 2005-ben az eddigi öt év helyett már
háromévente lehet méltányossági nyugdíjemelést igényelni. 2006-tól a legnagyobb
gondokkal küszködõ, saját jogú nyugdíjjal
nem rendelkezõ, egyedül élõ hetvenöt év feletti idõsek szociális járadéka a nyugdíjminimum eddigi kilencvenöt százaléka helyett annak százharminc százalékára nõtt. Ez év január elsejétõl pedig 4,3 százalékos nyugdíjemelésre került sor. A politikus beszámolt a következõ ciklus teendõirõl is: a kormány – ha
ismét bizalmat kap a szavazóktól – útjára indítja a nyugdíjkorrekciós programot, amelynek keretében négy év alatt felszámolják a
nyugdíjrendszer igazságtalanságait.
JELÖLT-BEMUTATÓ
Jelöltbemutató körútja nagykanizsai állomására érkezett Schmitt Pál, a FIDESZ Magyar
Polgári Szövetség alelnöke. A Honvéd Kaszinóban megrendezett lakossági fórum elõtt, sajtótájékoztatón is bemutatásra került a nagyobbik ellenzéki párt Zala megye 2. sz. választó-

kerületének országgyûlési képviselõ-jelöltje,
Cseresnyés Péter. Az alelnök a jelöltrõl szólva
elmondta: Cseresnyés Péter jelenleg is az
egyik legaktívabb parlamenti képviselõje a
Szövetségnek, amelyet jól tükröz több száz eddig benyújtott egyéni és közös képviselõi indítványa, több tucat felszólalása, a Parlament Ifjúsági és Sportbizottságában nyújtott munkája.
A választásokkal kapcsolatban az alelnök kiemelte: a FIDESZ szövetséggé alakulásával,
nyolc tagozata létrehozásával, 32 ezer taggal,
több mint ötvenezer fõs segítõi bázissal optimistán néz a választások elé.
AZ EGÉSZSÉG IDÕS KORBAN
A VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház,
a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége és a nagykanizsai Vasutas Nyugdíjas
Klub szervezésében nagy érdeklõdésre számot tartó elõadás hangzott el az intézményben. A nagyszámú kanizsai hallgatóságot
Horváth László, a Vasutas Nyugdíjas Klubok
Országos Szövetségének elnöke, az Országos
Idõsügyi Tanács tagja köszöntötte, majd professzor Dr. Iván László tartott elõadást arról,
hogy mit tegyenek a nyugdíjasok azért, hogy
megõrizzék az egészségüket, de azért is tenni
kell, hogy egészségesebbek legyenek.
KANIZSAI ESTÉK
A Kanizsai Esték sorozatának vendége
Tõkéczky László történész volt, aki elõadásának elején leszögezte, 2006. áprilisában Magyarország nemcsak jövõjérõl, hanem szinte
létérõl is dönt. A kampány nem errõl fog szólni, amirõl beszélni fognak, azok nem mindig
lényeges kérdések lesznek. A gazdasági növekedés fontos, de egy ország jövõképe a megmaradásról és a létezésrõl kell, hogy szóljon,
hangsúlyozta az elõadó.
TÁNC, DAL, FESZTIVÁL
Minden évben jelentõs érdeklõdés mellett

zajlik a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola farsangi programja. Az idén a hetvenes évek legendás Táncdal Fesztiváljainak hangulatát
idézte a program, amelyben a zene mellett a
látványé, a jó hangulaté volt a fõ szerep. A zeneovisoktól a legnagyobbakig mindenki megmutatta, hogyan tud jókedvet varázsolni. A
Vándorkupát az idén Baráth Adrien és tanítványainak Pancsoló kislány-produkciója érdemelte ki, amelyet a tavalyi legjobbak, az Orff
Ütõegyüttes adott át. Tatár Csaba tanítványaiban sem kellett csalódnunk, az estét záró karnevál látványos, a farsanghoz méltó volt.
SZÕKE NIKOLETT A JAZZ KLUBBAN

A hagyományos péntek esti Jazz Klub keretében a kiskanizsai Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház vendége volt Szõke Nikolett, a montreaux-i énekverseny gyõztese. Az ifjú mûvész
Szakcsi Lakatos Róberttel, Barcza Horváth
Józseffel és Mohai Andrással lépett színpadra.

január 28.
BEZÁRT A LUDVIG-TELEP
A Trend Art Galériában megrendezett kiállítással zárta be kapuit a 11. Ludvig Nemzetközi
Téli Mûvésztelep Kendlimajorban. A telep egy
hetes munkájában 18 alkotó vett részt. A péntekig látható tárlatot Péntek Imre József Attila
díjas költõ,a Pannon Tükör fõszerkesztõje nyitotta meg. (Képes összeállításunk a címoldalon.)
A NÕISÉG KULTUSZA

A hastánc a legõsibb nõi tánc. Termékenységi táncként indult, s hosszú fejlõdésen ment
keresztül, mire eljutott mai formájáig. Kanizsán is egyre több hastánccsoport mûködik,
köztük a Zhafira és a Kelet Fényei, amelynek
vezetõje Nagy Kata. Az idén harmadik alkalommal szerveztek orientális tánc bemutatót,
amely most is jelentõs érdeklõdés mellett zajlott a Honvéd Kaszinó Tükörtermében.
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A választásról
Dr. Sólyom László köztársasági
elnök az országgyûlési képviselõk választásának elsõ fordulóját
2006. április 9., második fordulóját 2006. április 23. napjára tûzte
ki. A választás elõkészítésével,
szervezésével, lebonyolításával,
technikai feltételeinek megteremtésével kapcsolatos feladatokat az
Egyéni Választókerületi Választási Iroda látja el. Vezetõje: Dr.
Kelemen Marcell jegyzõ, címe:
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., telefonszáma: 500-706.
Az Egyéni Választókerületi
Választási Iroda Választási Információs Szolgálatot (VISZ) mûködtet, melynek feladata: 1. a választópolgárok, jelölõ szervezetek tájékoztatása a választásra vonatkozó jogszabályokról, 2. a választójog gyakorlásához szükséges információk biztosítása, különös tekintettel a külföldön történõ
szavazásra, 3. az érdeklõdõk informálása a választási eljárásban
közremûködõ szervekrõl, jogorvoslati lehetõségekrõl, 4. beadványok átvételek és továbbítása,
5. az eljárás során használandó
különbözõ nyomtatványok és információs anyagok rendelkezésre
bocsátása, kitöltésük elmagyarázása, stb., 6. a választással kapcsolatos adatok szolgáltatása..
A VISZ elérhetõségei: Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I./12., tel.:
500-752, fax: 500-930 e-mail:

jegyzo@nagykanizsa.hu, acs_laszlone@nagykanizsa.hu. Nagykanizsa, Eötvös tér 16. földszinti
iroda, 500-898, 500-807, e-mail:
deak_tamas@nagykanizsa.hu.
Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy a névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítõt az
ajánlószelvénnyel együtt 2006.
február 6. és 10. között a posta
kézbesíti. Jelöltet ajánlani 2006.
március 17-én 16,00 óráig az
ajánlószelvényen lehet. „(2) Jelöltet ajánlhat az a választópolgár, akinek lakóhelye a választókerületben van. (3) Jelöltet ajánlani a szavazást megelõzõ 23. napig lehet. (4) Az ajánlás nem
vonható vissza. 47. § (1) Az ajánlószelvényen jelöltet ajánlani a
kitöltött ajánlószelvénynek a jelölt, illetõleg a jelölõ szervezet
képviselõje részére történõ átadásával lehet. (2) A választópolgárokhoz eljuttatott ajánlószelvény
tartalmazza a választás megnevezését. Az ajánló választópolgár
az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, az ajánlott személy családi és utónevét, a jelölõ
szervezet nevét, illetõleg a független jelölés tényét. Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgár saját kezûleg aláírja.” (1997.
évi C. törvény a választási eljárásról) A névjegyzéket az érdeklõdõk munkaidõben 2006. február 8-tól február 15-ig munkanapokon, ügyfélfogadási idõben
megtekinthetik a Polgármesteri
Hivatal Nagykanizsa, Eötvös tér
16. szám alatt a földszinti irodában. A névjegyzékbõl való kihagyás, vagy felvétel miatt kifogást
2006. február 15. 16.00 óráig
nyújthatnak be az érintettek. A
módosított névjegyzék 2006. április 7-én 16,00 óráig, illetõleg
április 21-én 16,00 óráig tekinthetõ meg a fenti címen.
Az a választópolgár, aki a választás napján lakcímétõl távol
van, igazolást kérhet a választás
elsõ és második fordulójára egyaránt a tartózkodási helyén történõ szavazáshoz személyesen,
vagy meghatalmazott útján legkésõbb 2006. április 7-én 16.00 óráig, ajánlott levélben úgy, hogy az

NYILATKOZAT
legkésõbb 2006. április 4-én megérkezzen Polgármesteri Hivatal
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. szám
alatti földszinti irodába. Külföldön a magyar nagykövetségeken
lehet szavazni. A külképviseleteken történõ szavazás helyszínei a
Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 12.
számú irodájában tekinthetõ meg.
A választás 1. fordulójában a
külképviseleteken 2006. április 2án helyi idõ szerint 6,00 és 19,00
óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az
idõeltolódás a közép-európai idõhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi
idõ szerinti 6,00 óra és a középeurópai idõ szerinti 19,00 óra között lehet szavazni. Az amerikai
kontinensen létesített külképviseleteken a magyarországi szavazást megelõzõ 8. napon, helyi idõ
szerint 6,00 és 19,00 óra között
lehet szavazni.
A választás 2. fordulójában a
külképviseleteken 2006. április
23-án helyi idõ szerint 6,00 és
19,00 óra között lehet szavazni.
Azokon a külképviseleteken, ahol
az idõeltolódás a közép-európai
idõhöz képest -1 vagy -2 óra, a
helyi idõ szerinti 6,00 óra és a
közép-európai idõ szerinti 19,00
óra között lehet szavazni. Az
amerikai kontinensen létesített
külképviseleteken a magyarországi szavazást megelõzõ napon,
helyi idõ szerint 6,00 és 19,00 óra
között lehet szavazni.
A külképviseleti névjegyzékbe
való felvételt személyesen vagy
meghatalmazott útján írásban,
legkésõbb 2006. március 17-én
16,00 óráig a Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
szám alatti földszinti irodában lehet kérni. Az ajánlott levélben
küldött kérelemnek szintén 2006.
március 17-ig kell megérkeznie.
Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre
vonatkozó jogszabály értelmében, csak Nagykanizsa megnevezést tartalmazza a 36. számú szavazókör – Bolyai Általános Iskola Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.
szám alatt szavazhatnak.
Dr. Kelemen Marcell jegyzõ,
a Választási Iroda Vezetõje

Az MSZP Nagykanizsai
Szervezete fontosnak tartja,
hogy az elõttünk álló kampány során a politikai ellenfeleinknek és nem ellenségeinknek, meg kell adni a tiszteletet. Nem lehet hecckampányt
folytatni, a másikat bántani,
megbántani. A választási
kampány nem háború, hiszen
az a legfontosabb, hogy melyik oldal milyen jövõt tud
biztosítani az állampolgároknak, Nagykanizsának. A mérce ne a durvaság, rágalmazás
legyen, hiszen az élet a választás után is megy tovább,
és nem az számít, hogy ki fog
gyõzni, hanem az, hogy milyen program valósul meg az
elkövetkezõ négy évben. Az
MSZP kampánya a demokratikus rivalizálásról szól majd.
Nem ígéretlicitet akarunk, hanem a programok csatáját, hiszen Nagykanizsa érdeke a
legfontosabb. A felelõtlen választási ígéretek aláássák a politikába vetett bizalmat, veszélyeztetik a rendszerváltás
eredményeit. A versengõ ellenfél hitelének rontása nem
egyeztethetõ össze a demokrácia szellemével. A választási
kampány célja, hogy a pártok
és jelöltek programjukat, politikai céljaikat ismertessék és
értelmezzék.
Fontosnak tarjuk, hogy a
nemzeti szimbólumok nem
pártpolitikai jelképek, azok kisajátítása nemtelen cselekedet.
Megkérjük a választási kampányban résztvevõket, hogy
tartózkodjanak egymás plakátjainak eltávolításától, átragasztásától, rongálásától és a
plakátok elhelyezésére alkalmas helyek kisajátításától.
A baloldal csak olyat ígér, ami
nem veszélyezteti a szociális biztonságot, s amit be is tud tartani.
MSZP Nagykanizsai
Szervezete
Fizetett politikai hirdetés
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NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
46/1997. (XII.9.) SZÁMÚ RENDELETE
A HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL
(Egységes szövegû rendelet: hatályos 2006. 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 rendeletét.
AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG
1. §.
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy
ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban:
iparûzési tevékenység).
(2) Adóköteles iparûzési tevékenység: a vállalkozó e minõségben végzett nyereség-, illetõleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
AZ ADÓ ALANYA
2. §.
(1) Az adó alanya a vállalkozó.
(2) Adómentes az (1) bekezdésben felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a
köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
a magánnyugdíjpénztár, a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek
nem minõsülõ nevelési-oktatási intézmény abban az adóévben, amelyet
megelõzõ adóévben folytatott vállalkozási tevékenységébõl származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétérõl az adóalany
írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és szervezet is feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerzõdés vagy viszonosság nem 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 önkormányzat 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 illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkezõ vállalkozó
a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,
b) építõipari tevékenységet folytat, illetõleg természeti erõforrást tár
fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység idõtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de
nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának idõtartama a 180
napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek
minõsül,
c) bármely – az a) és b) pontba nem sorolható – tevékenysége, ha annak
folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.
AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZÛNÉSE
4. §.
(1) Az adókötelezettség az iparûzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszûnésének napjával szûnik meg.
(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jel-

leggel végzett iparûzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének
idõtartama az irányadó az adókötelezettség idõbeni terjedelmére.
AZ ADÓ ALAPJA
5. §.
(1) Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó alapja
a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a része – legfeljebb azonban az adóalap 90 %-a –, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységbõl származik, feltéve ha azt
a telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendõ, a vállalkozási tevékenységet terhelõ adó terheli.
(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez
állandó jellegû iparûzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzõen – a vállalkozónak kell az 1.
számú mellékletben meghatározottak szerint megosztania.
(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetében az adót
a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.
ÁLLANDÓ JELLEGÛ IPARÛZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN
AZ ADÓ ALAPJÁNAK EGYSZERÛSÍTETT MEGHATÁROZÁSA
5/A.§.
(1) Az 5.§. (1) bekezdéstõl eltérõen
a.) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint, az adóévben átalányadózó 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 rövidebb adóévet megelõzõ adóév esetén napi arányosítással számítva idõarányosan – nem haladta meg a 4 millió forintot, illetve a tevékenységét
adóévben kezdõ vállalkozó esetén az adóévben – idõarányosan – a 4 millió forintot várhatóan nem haladja meg, az adó alapját a (2), illetõleg a
(3) bekezdésben foglaltak szerint – figyelemmel a (4) és (5) bekezdésre –
is megállapíthatja.
(2) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti vállalkozó esetében az adó alapja a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadó alapjának 20%-kal növelt összege, azzal, hogy az adó alapja nem lehet több,
mint a személyi jövedelemadóról 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
átalányadózásra 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 alkalmazásával is megállapíthatja.
(5) Az adó alapjának (2) vagy (3) bekezdés szerinti megállapítása adóévre választható, az errõl szóló bejelentést legkésõbb az adóévrõl szóló
bevallás benyújtására elõírt határidõig kell megtenni az adóhatóságnál.
5/B. §.
(1) Az egyszerûsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az
adó alapját – az 5.§.(1) bekezdésében, vagy az 5/A.§-ban foglalt elõírásoktól eltérõen – az egyszerûsített vállalkozói adó alapjának 50 %-ában
is megállapíthatja.
(2) Az adó alapjának az (1) bekezdés szerinti megállapítása adóévre
választható, az errõl szóló bejelentést az 5/A.§.(5) bekezdése szerint kell
megtenni.

Kanizsai Közlöny
(3) Ha a vállalkozó az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló törvény
hatálya alól kikerül, akkor az adó alapját az egyszerûsített vállalkozói
adóról szóló törvény szerinti adóévre az (1) bekezdés szerint, a naptári
év hátralévõ részére az 5.§.(1) bekezdése, vagy az 5/A.§ elõírásai szerint
kell megállapítani, utóbbi esetben feltéve, hogy az 5/A.§-ban foglalt feltételek egyébként fennállnak.
(4) Ha a vállalkozó az egyszerûsített vállalkozó adóról szóló törvény
hatálya alól kikerül, akkor
a.) köteles azt 15 napon belül bejelenteni az önkormányzati 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 elõleg és a tényleges fizetendõ adó összegének különbözetét megfizeti, illetve igényelheti vissza.
5/C.§.
A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség
(1) Az 5.§.(1) bekezdés szerinti adóalap csökkenthetõ az adóévi mûködés hónapjai alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak az elõzõ adóévi mûködés hónapjai alapján az elõzõ adóévre
számított átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bekövetkezett
– fõben kifejezett – növekménye után 1 millió forint/fõ összeggel.
(2) Nem vehetõ igénybe az adóalap-mentesség azon létszámbõvítéshez, amely állami támogatás igénybevételével jött létre. E bekezdés alkalmazásában állami támogatás a Munkaerõpiaci Alapból folyósított
olyan támogatás, amelynek feltétele új munkahely létesítése.
(3) Az átlagos statisztikai állományi létszámot a Központi Statisztikai
Hivatal Útmutató az intézményi munkaügyi statisztika kérdõíve kitöltéséhez c. kiadvány 1999. január 1.napján érvényes szabályai szerint kell –
két tizedesjegy pontossággal – számítani. Az adóévi átlagos statisztikai
állományi létszám számítása során figyelmen kívül kell hagyni azt, aki
egyébként a statisztikai állományi létszámba tartozik, ám állományba kerülését közvetlenül megelõzõen a vállalkozóval a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásnak minõsülõ
vállalkozásnál tartozott az átlagos statisztikai állományi létszámba.
(4) Az adóévben jogelõd nélkül alakult vállalkozó – magánszemély vállalkozónál vállalkozónak az adóévet megelõzõ két adóév egyikében sem minõsülõ vállalkozó – esetén az elõzõ adóévi statisztikai állományi létszámnak nulla
fõt kell tekinteni. Az adóévben átalakulással létrejött vállalkozó esetén az adóévet megelõzõ adóév statisztikai állományi létszámának a jogelõd vállalkozó
statisztikai állományi létszámát kell tekinteni. Az adóévben szétválással (különválás, kiválás) létrejött vállalkozók esetén az adóévet megelõzõ adóév számított statisztikai állományi létszámának a jogelõd vállalkozó statisztikai állományi létszámának olyan arányával számított összegét kell tekinteni, amilyen
arányt a szétválással létrejött vállalkozók végleges vagyonmérlegeiben különkülön feltüntetett vagyonérték képvisel a szétválással létrejött vállalkozók végleges vagyonmérlegeiben szereplõ együttes vagyonértékben. Az adóévben
egyesüléssel (összeolvadás, beolvadás) létrejött vállalkozó esetén 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 fizetendõ adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedõen – a
(4) bekezdésben meghatározott módon – levonható az ideiglenes jellegû
tevékenység után az adóévben megfizetett adó.

(4) Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve
telephely(ek) szerinti önkormányzatokhoz fizetendõ adóból a vállalkozás
szintjén képzõdõ teljes törvényi adóalap és az egyes (székhely, illetve telephely(ek) szerinti) önkormányzatokhoz kimutatott törvényi adóalapok
arányában vonható le.
ADÓMENTESSÉG, ADÓKEDVEZMÉNY
7. §.
(1) Adókedvezményben részesül a vállalkozó, ha a Nagykanizsa város illetékességi területére kimutatott 2002. évi adóalapja meghaladja a vállalkozás szintû
adóalap 50 %-át,
a.) Az adókedvezmény mértéke: 2003. adóévben az adóalap 2 ezreléke, 2004. adóévben az adóalap 1 ezreléke.
b.) Nem illeti meg az adókedvezmény azt az adóalanyt akinek/amelynek az adott adóévi vállalkozási szintû adóalapján belül a Nagykanizsa
város illetékességi területére kimutatott adóalapja nem haladja meg az 50
%-ot, valamint a további adóévek adókedvezményét sem veheti igénybe.
c.) Az üzleti év szerint adózó adóalanyok az adókedvezményt az üzleti
év kezdõ idõpontjában érvényes adókedvezmény mértéke szerint vehetik
igénybe a teljes adóévre vonatkozóan.
(2) Az önkormányzat illetékességi területén: állandó jellegû tevékenységet kezdõ vállalkozó, ha tevékenységét nem az ipari park területén
kezdi,
– a kezdés adóévében a fizetendõ iparûzési adóból 100%,
– a kezdést követõ elsõ adóévben a fizetendõ iparûzési adóból 50%,
– a kezdést követõ második adóévben a fizetendõ iparûzési adóból
25% adókedvezményben részesül.
Az adókedvezményt nem veheti igénybe az a vállalkozó, aki/amely átalakulással, jogutódlással jött létre, illetve az a vállalkozás, aki/amely öt
naptári éven belül létesít újra székhelyet vagy telephelyet az önkormányzat illetékességi területén. Nem illeti meg az adókedvezmény azt a vállalkozást: aki/amely tevékenységét ideiglenes jelleggel kezdte, akinek/amelynek az éves nettó árbevételében az eladott áruk beszerzési értéke meghaladja az 50%-ot és az éves nettó árbevétele meghaladja a 25
millió Ft-ot.
(3) Nem kell a helyi iparûzési adót megfizetni annak a vállalkozónak,
akinek/amelynek a kedvezményekkel nem csökkentett helyi iparûzési
adó összege nem éri el a 10.000 forintot.
(4) Nem kell a napi átalányt megfizetni annak, a nem nagykanizsai székhelyû illetve telephelyû vállalkozónak, aki/amely Nagykanizsa város illetékességi területén alkalomszerû iparûzési tevékenységet végez, de annak idõtartama adóéven belül nem haladja meg folyamatosan a 31 naptári napot. Ha
a tevékenység a 31 naptári napot meghaladja, az adókötelezettség a 32. napon következik be.
(5) Adókedvezményben részesül az ipari park területén tevékenységet
folytató vállalkozás a fizetendõ helyi iparûzési adójából, amennyiben beruházást hajt végre:
a)
Az az adóalany aki/amely az ipari park területére betelepül ha:
– a beruházás értéke 5 millió -500 millió forint között van, akkor az adókedvezmény idõtartama 2 adóév, az adókedvezmény mértéke az éves fizetendõ adó
30%-a,
– a beruházás értéke 500 millió – 1 milliárd forint között van, akkor az
adókedvezmény idõtartama 3 adóév, az adókedvezmény mértéke az éves
fizetendõ adó 40%-a,
– a beruházás értéke 1milliárd forint felett van, akkor az adókedvezmény idõtartama 4 adóév, az adókedvezmény mértéke az éves fizetendõ
adó 50%-a.
b) Az adókedvezmény igénybevételének szabályai:
– Betelepülõ vállalkozás: aki/amely az ipari park területén létesít telephelyet,
– A beruházás üzembe helyezését, az üzembe helyezés napját követõ
30 napon belül írásban kell bejelenteni, amelyben a beruházási értéket
igazolni kell.
– Az adókedvezmény a beruházás befejezésének adóévét követõ naptól vehetõ igénybe.
– A kedvezményezett adóalany a beruházás befejezésének adóévében
mentesül a helyi iparûzési adófizetési kötelezettség alól.
c) Az adókedvezmény megilleti azt a már mûködõ vállalkozást is,
aki/amely a jelenlegi székhelyén vagy telephelyén folytatott tevékenységét megszünteti és akár ugyanazon tevékenység folytatása érdekében áttelepül az ipari parkba.
(6) Adóévben 100.000 Ft/fõ adókedvezményben részesül a vállalkozó,
amennyiben Nagykanizsa város illetékességi területére kimutatott adóévi
korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladja az elõzõ
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adóévi korrigált átlagos statisztikai állományi létszámát. Az adókedvezmény az adóévet követõ adóévben is érvényesíthetõ, amennyiben az adóév korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma nem csökken több
mint 1 fõvel.
Az adókedvezmény igénybevételének feltételei:
a.) A fizetendõ helyi iparûzési adó összege nem lehet kevesebb az elõzõ adóévi fizetési kötelezettség összegénél.
b.) Az adóév utolsó napján – amelyre az adókedvezmény vonatkozik –
helyi iparûzési adóhátralékkal nem rendelkezik.
c.) A korrigált átlagos statisztikai állományi létszám növekményét
két tizedes pontossággal kell megállapítani, és a kedvezmény igénybevételének kiszámítási alapjául a tizedesek nélküli növekményt kell alapul venni
(7) a.) 2004.január 1-tõl kezdõdõen a 2,5 millió forintot meghaladó
vállalkozási szintû adóalappal rendelkezõ adóalanyok a 7.§.-ban meghatározott kedvezményeket nem vehetik igénybe.
b.) Azon vállalkozások akik/amelyek 2003.december 31-ig jogosultságot szereztek az adókedvezmények bármelyikéhez, azt a kedvezmény lejártáig igénybe vehetik, de legkésõbb 2007.december 31-ig. Az igényjogosultságról 2004. január 31-ig az önkormányzati adóhatósághoz bejelentést kell tenni.
c.) A 2,5 millió forint vállalkozási szintû adóalapot meg nem haladó
vállalkozások esetében a kedvezmények 2004. január 1-tõl is igénybe vehetõk az ott meghatározott feltételekkel.
(8) Mentes a vállalkozó külföldön végzett termék-elõállító tevékenységébõl, valamint a külföldön elõállított termék külföldön történõ forgalmazási, tárolási, elosztási tevékenységébõl származó, az önkormányzatra
jutó adóalapja.
A mentesség feltétele:
- adózónak 2003. évben – 2003. május 31-i adóbevallásban bevallott –
2002. adóévi adókötelezettségének 20 %-kal növelt összegét kell megfizetni helyi iparûzési adó címén,
- a 2003. adóévet követõen az elõzõ évi adófizetési kötelezettség 12
százalékkal növelt összegét köteles megfizetni helyi iparûzési adóként
minden adóévben,
- az adókedvezmény a 2007. év december 31. napjáig vehetõ igénybe,
- adóalany köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely ellenõrizhetõen
alkalmas a külföldön végzett tevékenységbõl származó árbevétel és adóalap elkülönítésére.
- az adókedvezmény akkor érvényesíthetõ, ha a rendelet 5.§.(1) bekezdés második mondatában megjelölt adóalap mentességet adóalany nem
vette igénybe.
(9) Az elõtársaságként tevékenységét kezdõ vállalkozó esetében a (2)
bekezdés szerinti elsõ kedvezményezett adóévnek a társaság cégbírósági
bejegyzésének idõpontja szerint elkezdett adóév minõsül. Az elõtársasági
idõszakra vonatkozóan az adóalanyt a (2) bekezdésben foglaltak alapján
a kezdés adóévében meghatározott mértékû adókedvezmény illeti meg,
különös figyelemmel a (7) bekezdésben foglaltakra.
BEJELENTÉSI, BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉG
8. §.
(1) A vállalkozó az adókötelezettséget, illetve adóköteles bevételszerzõ tevékenységet 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 adóátalány 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 adómegállapítási,
adóbevallási és befizetési kötelezettségét az adózás rendjérõl szóló törvény
szabályozza.
Az ettõl eltérõ eseteket az adózás rendjérõl szóló törvény határozza
meg.

(5) Hatályát veszítette.
(6) Az adózó éves vagy záró adóbevallása benyújtásakor az adóhatóság felhívására nyilatkozatot köteles tenni a nyilvántartásában szereplõ és
vele szerzõdéses kapcsolatban állt, vagy álló ideiglenes jelleggel végzett
iparûzési tevékenységet folytató adózó adóalapjának megállapításához.
A nyilatkozatot a rendszeresített formanyomtatványon kell megtenni.
AZ ADÓELÕLEG MEGÁLLAPÍTÁSA
ÉS AZ ADÓ MEGFIZETÉSE
9. §.
(1) A vállalkozó – a (4) bekezdésében foglaltak kivételével – a helyi
iparûzési 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 számított összege;
c.) az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdõ vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az
adót elsõ alkalommal vagy év közben vezeti be, az adóévre bejelentett
várható adó összege.
(3) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, továbbá ha a vállalkozó az adóévet megelõzõ évben az önkormányzat rendelete 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 adóalap, az adómérték, illetõleg a mentesség, kedvezmény megszûnése, a
kedvezmény mértékének változása figyelembevételével kell megállapítani.
(4) Nem köteles adóelõleget fizetni az elõtársaság, továbbá az adóköteles
tevékenységet jogelõd nélkül kezdõ vállalkozó, az adókötelezettség keletkezésének adóévében. Nem alkalmazható ez a rendelkezés a már mûködõ, de az
önkormányzat illetékességi területén elsõ ízben adóköteles tevékenységet
kezdõ vállalkozó esetében.
(5) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerõre
emelkedéséig a (2) bekezdés a.)-b.) pontjában említett vállalkozó az adóelõleget az elõzõ fizetési meghagyás alapján fizeti.
(6) Az adóhatóság a fizetendõ adóelõleg mértékét az éves adóbevallás,
illetve a 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 bevallásban kell elszámolni. A különbözetet a bevallásra elõírt
idõpontig – amely a tárgyévet követõ május 31. – kell megfizetni, illetve
ettõl az idõponttól lehet visszaigényelni.
(9) A 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 tevékenység 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 meghatározott 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 önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköreirõl szóló 1991. évi XX. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK
10. §.
E rendelet alkalmazásában:
(1) önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt bel- és külterületet magában foglaló térség,
amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed,
(2) adóév: az a naptári év, amelyre az adó kötelezettség vonatkozik, továbbá a helyi iparûzési adó tekintetében a számvitelrõl szóló törvény hatálya alá tartozó adózóknál az üzleti év.
(3) nettó árbevétel:
a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele
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(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 elszámolt – az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az
egyéb ráfordítások között kimutatott – jövedéki adó összegével, továbbá
az egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összegével, feltéve, ha az így elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összege az értékesítés nettó árbevételét növelte, valamint a külön jogszabály szerinti felszolgálási díj árbevételként
elszámolt összegével, a b) – j) alpontokban foglalt eltérésekkel,
b) a hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál: a kapott kamatok
és kamatjellegû bevételek csökkentve a fizetett kamatokkal és kamatjellegû ráfordításokkal, növelve az egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeivel, a
befektetési szolgáltatások bevételeivel és a nem pénzügyi és befektetési
szolgáltatás bevételével. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett
tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet
veszteségének/nyereségének nyereségjellegû különbözete tartozik a nettó
árbevételbe. A számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos
ügyletek esetében azok eredményének összevont különbözete tartozik a
nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegû,
c) biztosítóknál: a biztosítástechnikai eredmény növelve a nettó mûködési
költségekkel, a befektetésekbõl származó biztosítástechnikai ráfordításokkal
(csak életbiztosítási ágnál), az egyéb biztosítástechnikai ráfordításokkal, a kapott kamatokkal és kamatjellegû bevételekkel, a biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételeivel, a befektetések értékesítésének árfolyamnyereségével és az egyéb befektetési bevételekkel (nem életbiztosítási ágnál),
az életbiztosításból allokált befektetési bevétellel, valamint a nem biztosítási tevékenység bevételeivel, valamint csökkentve a Kártalanítási Számlával szemben ráfordításként elszámolt összeggel, a tûzvédelmi hozzájárulásként elszámolt összeggel és a biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredménnyel.
Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/nyereségének nyereségjellegû különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A számviteli törvény szerinti
kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok eredményének összevont
különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegû,
d) a költségvetési szerveknél: a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalmi bevétel,
e) befektetési vállalkozásoknál: a befektetési szolgáltatási tevékenység
bevételei növelve a nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeivel, valamint a kapott kamatokkal és kamatjellegû bevételekkel. Fedezeti
ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti 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 árbevételbe, ha az nyereségjellegû,
f) az egyházi jogi személynél, valamint az egyház által alapított intézménynél: a könyvvezetési kötelezettségtõl függõen a vállalkozási tevékenységbõl származó, az a) pont alatti nettó árbevétel, vagy pénzforgalmi bevétel,
g) külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepénél: a fióktelep számviteli beszámolója alapján kimutatott, az a) pont szerinti – illetve, ha a külföldi székhelyû vállalkozás a b), c) és e) alpontok valamelyikében említett szervezet, akkor az ott meghatározottak szerinti – nettó
árbevétel,
h) 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 tevékenységbõl származó árbevételnek a társasház és a lakásszövetkezet belsõ szolgáltatásából származó árbevétele,
i) a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozók esetében a tevékenységükkel (termékeladás, szolgáltatás) összefüggésben kapott általános forgalmi adó nélküli készpénz, jóváírás, természetben kapott juttatás, vagy bármilyen vagyoni érték, növelve az árkiegészítéssel és csökkentve a fogyasztási adóval, továbbá az
adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó összegével, feltéve, ha a regisztrációs adó összege a termék ellenértéke részeként bevételként került kimutatásra,
j) a kockázati tõkebefektetésekrõl, a kockázati tõketársaságokról, valamint a kockázati tõkealapokról szóló törvény hatálya alá tartozó kockázati
tõketársaságoknál és a kockázati tõkealapoknál: az a.) pont szerinti nettó

árbevétel, valamint a befektetett pénzügyi eszköznek minõsülõ részvények,
részesedések – kockázati tõkebefektetések – eladási árának és könyv szerinti értékének különbözetében keletkezett, a mérlegkészítés idõpontjáig
pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után
kapott osztalék és részesedés együttes összege,
(4) vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára
haszonszerzés céljából, üzletszerûen végzõ
a.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
b.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezõgazdasági õstermelõ, feltéve, hogy õstermelõi tevékenységébõl származó
bevétele az adóévben a 600.000 forintot meghaladja,
c.) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás
alatt áll,
d.) egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás
alatt áll.
(5) székhely: belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító
okiratában), a cégbejegyzésben (bírósági nyilvántartásban), az egyéni
vállalkozó esetében a vállalkozói igazolványban ekként feltüntetett hely.
Ilyen hely hiányában vagy ha több ilyen hely van, akkor a központi ügyvezetés helye, a magánszemélyek esetében az állandó lakóhely. A külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában a
székhely alatt a cégbejegyzésben a fióktelep helyeként megjelölt helyet
kell érteni.
(6) telephely:
a.) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye – függetlenül a használat jogcímétõl –, ahol részben vagy egészben iparûzési tevékenységet
folytat azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a
gyárat, az üzemet, a mûhelyt, a raktárt, a bányát, a kõolaj- vagy
földgázkutat, az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termõföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant,
b.) a hang, kép, adat vagy egyéb információ (ideértve a rádió- és televízió programokat is) vezetéken, kábelen, rádión, optikai úton vagy
elektromágneses rendszer útján történõ továbbítását szolgáló berendezés,
amennyiben annak üzemeltetése rendszeres személyes jelenlétet kíván.
c.) vezetékes gázszolgáltatás, villamosenergia-szolgáltatás (a továbbiakban ezen alpont alkalmazásában együtt: szolgáltatás) közvetlenül a végsõ fogyasztónak történõ nyújtása esetén azon önkormányzat illetékességi
területe, ahol a szolgáltatás nyújtása a végsõ fogyasztó számára történik.
(7) közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Részvénytársaság, a Magyar Rádió Részvénytársaság, a Magyar Televízió Részvénytársaság, a
Duna Televízió Részvénytársaság, a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, a Diákhitel Központ részvénytársaság, továbbá a helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedést lebonyolító szervezetek, a
közüzemi ellátást alapellátásként végzõ szervezetek közül a távfûtés-,
melegvíz-, ivóvíz-, csatornaszolgáltatást (a továbbiakban: szolgáltatás)
nyújtók, ideértve a víziközmû társulatot is. Alapellátásként az a szervezet végez közüzemi ellátást, amelynek nettó árbevétele legalább 75%ban közvetlenül a fogyasztók számára történõ szolgáltatás nyújtásából
származik,
(8) eladott áruk beszerzési értéke: a kettõs könyvvitelt vezetõ vállalkozások esetében a vásárolt és változatlan formában eladott anyagoknak,
áruknak – a számvitelrõl 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, csökkentve a kifizetett árukészlet leltár szerinti záró értékével, növelve a kifizetett árukészlet leltár
szerinti nyitó értékével. Csökkenti az eladott áruk beszerzési értékét az
az érték, amellyel az adóalany a (9) bekezdés szerint anyagköltségként, a
(12) bekezdés szerint közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevételét csökkentette,
(9) anyagköltség: a kettõs könyvvitelt vezetõ vállalkozások esetében a
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, csökkentve 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 értékeként nettó árbevételét csökkentette,
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(10) anyag, áru: a számvitelrõl szóló törvény szerinti vásárolt készletekbõl az anyagok, az áruk,
(11) Hatályát veszítette.
(12) közvetített szolgáltatások értéke: az adóalany által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel (a megrendelõvel) írásban kötött szerzõdés
alapján, a szerzõdésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában 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 megrendelõvel kötött szerzõdésbõl a közvetítés lehetõsége, a
számlából a közvetítés ténye, 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 szolgáltatások közé nem tartozó, az adóalany által
továbbszámlázott olyan alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek végzése
során az adóalany mind megrendelõjével, mind alvállalkozójával a Polgári
Törvénykönyv szerinti – írásban kötött – vállalkozási szerzõdéses kapcsolatban áll, feltéve, hogy azzal az adóalany a (8) bekezdés szerint eladott
áruk beszerzési értékeként vagy a (9) bekezdés szerint anyagköltségként
nettó árbevételét nem csökkentette,
(13) idényjellegû tevékenység: az a vállalkozási tevékenység, amelyet
a vállalkozó állandó székhellyel, telephellyel az év meghatározott szakához kötötten rendszeresen végez.
(14) saját vállalkozásban végzett beruházás: a számviteli törvény szerinti tárgyi eszköznek minõsülõ eszközök saját vállalkozásban végzett
megvalósítása, létesítése, bõvítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, élettartamának növelése, eredeti állagának helyreállítását szolgáló felújítása – ide nem értve a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan,
biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munkákat, továbbá az erdõnevelési, erdõfenntartási, erdõfelújítási munkákat – akkor
is, ha az adóalany kizárólag a beruházás megvalósításához szükséges
anyagot biztosítja.
(15) korrigált átlagos statisztikai állományi létszám: A Központi Statisztikai Hivatala Útmutató az intézményi munkaügyi statisztika kérdõíve
kitöltéséhez c. kiadvány 1999.január 1-napján érvényes szabályai szerint
éves szinten számított állományi létszám, ideértve a saját nevében és saját kockázatára rendszeresen, haszonszerzés céljából vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyt, továbbá azt a tulajdonost, aki vállalkozásában személyes közremûködésre 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 történõ forgalmazási, tárolási, elosztási tevékenység végzésének
helye és a teljesítés helye szerzõdésekkel is alátámasztottan ténylegesen
külföldi – a Magyar Köztársaság államhatárain kívüli –, továbbá amely
tevékenység során az adóalannyal szerzõdõ fél nem minõsül belföldi személynek, a külföldi szerzõdõ 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
kicsinybeni, közvetlenül a végsõ fogyasztónak történõ értékesítés,
(18) építõipari tevékenység: a Gazdasági Tevékenységek Egységes
Osztályozási Rendszere (TEÁOR) 2003. január 1-jén hatályos besorolása
szerint az Építõipar nemzetgazdasági ágba tartozó tevékenységek összessége,
(19) nevelési, oktatási intézmény: a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 20-23. §-ában, a felsõoktatásról szóló törvény 1993. évi
LXXX. törvény 2.§-ában és a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában meghatározott intézmény;
(20) az egyszerûsített vállalkozói adónak a számviteli törvény hatálya
alá nem tartozó alanya esetében nettó árbevétel: a (3) bekezdés i.) pontja
szerinti nettó árbevétel, eladott áruk beszerzési értéke és anyagköltség: a
(8) és a (9) bekezdésben foglalt, pénzforgalmi 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 következõ 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

vállalkozó (Htv. 52. §. 26. a)-d) pont) esetében önmagát is – után a tárgyévben elszámolt személyi jellegû ráfordítások arányában osztható meg az
adóalap. Személyi jellegû ráfordításnak a melléklet alkalmazásában az
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 esetében az önmaga után elszámolt személyi jellegû ráfordítás
címén – az említett törvényekben foglaltaktól függetlenül – 500.000 Ft-ot
kell figyelembe venni. Ha a nem magánszemély vállalkozó ügyvezetõje
(a vállalkozónak a társasági szerzõdésben, az alapító okiratban képviseletére feljogosított magánszemély) után az adóévben személyi jellegû ráfordítás nem merül fel, akkor ezen ügyvezetõ után 500 000 forintot kell
figyelembe venni személyi jellegû ráfordítás címén. A településen kívül
változó munkahelyen foglalkoztatott személyek esetében a ráfordítást annál a településnél kell figyelembe venni, ahol ezen személyek tényleges
irányítása történik. A részletszámítás a következõ:
a) A vállalkozó összes személyi jellegû ráfordításának összegét 100
%-nak véve, meg kell állapítani az egyes településekre esõ személyi jellegû ráfordítások százalékos arányát.
b) A vállalkozó adóalapjának olyan százaléka tartozik az egyes településekhez, amilyen arányt az a) pont szerint megállapított százalék képvisel.
1.2 Eszközérték arányos megosztás módszere:
A településekhez tartozó, az adóév folyamán a vállalkozási tevékenységhez használt 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 függetlenül – csak az aktiválás évében és az azt követõ adóévben kell figyelembe venni. A tárgyi eszköz értéke (eszközérték) a tárgyi eszköznek az e melléklet szerint figyelembe veendõ értéke. A társasági adóról és az osztalékadóról
szóló törvény, illetõleg a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozó egyrészt az említett törvények rendelkezései szerint az adóévben elszámolható értékcsökkenési leírás, a költségként elszámolható bérleti díj, lízing díj összegét veheti eszközérték címén figyelembe, ezen túlmenõen azon egyébként a vállalkozás tevékenységéhez használt tárgyi eszközök után, amelyek a költségek között nem szerepelhetnek
- termõföld esetében aranykoronánként 500 forintot,
- telek esetében a beszerzési érték 2 %-át kell eszközértéknek tekinteni.
Ha az eszközérték az elõbbiek szerint nem állapítható meg, akkor a
számviteli törvény szerinti ingatlanok esetén a beszerzési érték 2%-a,
egyéb eszközök esetén a beszerzési érték 10%-a tekinthetõ eszközértéknek. Ha a nyilvántartásokból a beszerzési érték nem állapítható meg,
akkor a beszerzési értéknek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint megállapított piaci érték tekintendõ. A 100 ezer forint beszerzési érték alatti tárgyi eszköz esetében az aktiválás évében a
beszerzési (bekerülési) érték, az aktiválás évét követõ adóévben a beszerzési (bekerülési) érték 50%-a az eszközérték. A településen kívül
változó munkahelyen hasznosított tárgyi eszközök esetében az eszközértéket annál a településnél kell figyelembe venni, ahol ezek mûködtetésének tényleges irányítása történik, illetõleg – jármûveknél – ahol azt
jellemzõen tárolják.
A részletszámítás a következõ:
a) A vállalkozó összes eszközértékének összegét 100%-nak véve, meg
kell állapítani az egyes településekre esõ eszközértékek százalékos arányát.
b) A vállalkozó adóalapjának olyan százaléka tartozik az egyes településekhez, amilyen arányt az a) pont szerint megállapított százalék képvisel.
2.1. Az a vállalkozó, akinek a tárgyévet megelõzõ teljes adóévben az
adóalapja meghaladta a 100 millió forintot, köteles a következõ adóalap
megosztási módszert alkalmazni. Az adóalap olyan hányadát kell a személyi jellegû ráfordítással arányos megosztás módszerével (1.1. pont)
megosztani, amilyen arányt a személyi jellegû ráfordítások összege képvisel a személyi jellegû ráfordítás és eszközérték együttes összegén belül.
A fennmaradó adóalap-részre az eszközérték arányos megosztás módszerét (1.2. pont) kell alkalmazni.
A részletszámítás a következõ:
a) Az adóalapot két részre – személyi jellegû ráfordítás arányos megosztás módszerével megosztandó és eszközérték arányos megosztás
módszerével megosztandó részre – kell osztani. A személyi jellegû ráfordítással arányos megosztás módszerével megosztandó adóalap-rész megállapítása az alábbi képlet szerint történik:
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AH =

VAa

VAa + VAb
ahol VAa = az 1.1. pont szerinti összes személyi jellegû ráfordítás öszszeg,, VAb = az 1.2. pont szerinti összes eszközérték összege és AH = a
VAa és VAb együttes összegén belül a VAa hányada.
Az adóalapnak az AH százalékban kifejezett hányadát a személyi jellegû ráfordítás arányában kell a települések között megosztani, az adóalapnak a fennmaradó részét pedig eszközérték arányosan kell a települések
között megosztani.
b) Az adott településre esõ adóalap egyenlõ az adott településre a személyi jellegû ráfordítással arányos megosztási módszerrel kiszámított
rész-adóalap, valamint az eszközérték arányos megosztási módszerrel kiszámított rész-adóalap együttes összegével.
2.2. Vezetékes gázszolgáltatás, villamosenergia-szolgáltatás (a továbbiakban ezen alpont alkalmazásában együtt: szolgáltatás) közvetlenül a
végsõ fogyasztó részére történõ nyújtása esetén – az 1. számú melléklet
1. és 2.1. pontjában foglaltaktól eltérõen – a helyi iparûzési adó alapját
5.§.(1) bekezdés az önkormányzat illetékességi területén folytatott szolgáltatásnyújtásból származó számviteli törvény szerinti nettó árbevételnek a szolgáltatásnyújtásból származó összes számviteli törvény szerinti
nettó árbevételben képviselt arányában kell megosztani a székhely, telephely szerinti önkormányzatok között.
3. Az egyes településekre esõ adóalapok együttes összege egyenlõ a
vállalkozó adóalapjának összegével.
4. Az adóelõleg számításánál ugyanazt a módszert kell alkalmazni,
mint az adó számításánál.
5. Az adóalap-megosztásra vonatkozó számításokat – a kerekítés általános szabályai alapulvételével – hat tizedesjegy pontossággal kell elvégezni.
6. A megosztás módszerét, az adóelõleg és adó számításának menetét
a vállalkozónak – az adóhatóságok (állami, önkormányzati) által ellenõrizhetõ módon – írásban rögzítenie kell.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
40/1996. (XI.26.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL
(Egységes szövegû rendelet: hatályos 2006.január 1-tõl)
BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK
Az 1990. évi többször módosított C. törvény 1. §. (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése megalkotja az építményadóról szóló rendeletét.
1. §.
ADÓKÖTELEZETTSÉG
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévõ építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény).
(2) Az adókötelezettség a (3) bekezdésben foglalt kivétellel az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétõl, illetõleg
hasznosításától függetlenül.
(3) Nem terjed ki az adókötelezettség:
a.) többlakásos lakóépületeknél a lépcsõház egy szinten számított 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 (loggia, erkély) és a fedett terasz, tornác alapterületének felét kell a
hasznos alapterületbe beszámítani.
(5) Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény
rendeltetésszerû használatához szükséges – az épületnek minõsülõ építmény
esetén annak hasznos alapterületével, épületnek nem minõsülõ építmény
esetén az általa lefedett földrészlettel egyezõ nagyságú – földrészlet.
2. §.
AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE,
VÁLTOZÁSA ÉS MEGSZÛNÉSE
(1) Az adókötelezettség a használatbavételi engedély, illetõleg a 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 figyelembe venni.
(4) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.
3. §.
AZ ADÓ ALANYA
(1) Az adó alanya: – a magánszemély, a jogi személy, a jogi személyiséggel nem
rendelkezõ gazdasági társaság, a magánszemélyek jogi személyiséggel nem 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 vagyoni értékû jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
(A tulajdonos, a vagyoni érték jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).
(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet
térni.
(3) Társasház, garázs és üdülõ esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok,
a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.
(4) Adóalany a külföldi magánszemély és szervezet is, feltéve, hogy
adómentességét nemzetközi szerzõdés vagy viszonosság nem biztosítja.
A viszonosság kérdésében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó.
4. §.
ADÓMENTESSÉG
Mentes az adó alól:
(1) A lakás céljára épült belterületi építmény(ek), vagy építmény olyan
rész(ek), amelyet tartósan lakás céljára használnak, és az illetékes hatóság lakóhelyként a nyilvántartásába bejegyzett.
(2) A szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetõleg a nevelésioktatási intézmények céljára szolgáló helyiség.
(3) A költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény.
(4) A sportegyesület az építményei után.
(5) A 3.§.(1) bekezdésében felsorolt adóalanyok közül a társadalmi
szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
a magánnyugdíjpénztár, a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek nem minõsülõ nevelési-oktatási intézmény abban az adóévben,
amelyet megelõzõ adóévben folytatott vállalkozási tevékenységébõl
származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében – eredménye után a központi
költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek
meglétérõl az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.
(6) A 4. §. (1) bekezdésében megjelölt építményekhez tartozó kiegészítõ
helyiségek, valamint a lakáshoz tartozó 1. §. (4) bekezdésben felsorolt építményrészek.
(7) Az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra, vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növény-termesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl: istálló, üvegház, terménytároló, magtár, mûtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerûen állattartási, növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan
használja.
(8) Az a külterületi építmény, amelyet lakás céljára hasznosítanak és az
illetékes hatóság lakóhelyként a nyilvántartásába bejegyzett, amennyiben:
a.) a tulajdonos lakja és Nagykanizsa város illetékességi területén lakás bérleti 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 tulajdonjogával.
(9) Kérelemre a gépjármûtároló (garázs), ha az adó alanya, valamint adóalanynak a PTK 685.§. b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, – ha vele legalább egy éve közös háztartásban él, illetve állandó bejelentett lakcíme azonos - , súlyos mozgáskorlátozottnak minõsül. Évközben benyújtott kérelem
esetén a kérelem benyújtásának évében kivetett teljes évi adó alól mentesül
adóalany. Amennyiben a fentiekben megjelölt tulajdonosok egynél több gépjármûtárolóval rendelkeznek, csak egy gépjármûtároló mentesíthetõ.
(10) A Magyar Nemzeti Bank, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ
Részvénytársaság, a Magyar Államkincstár Részvénytársaság, az Államadósság Kezelõ Központi Részvénytársaság, az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási vállalat és annak a fogvatartottak
foglalkoztatását végzõ jogutódja és az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete.
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5. §.
AZ ADÓ ALAPJA ÉS MÉRTÉKE
Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. Az
alapterületet 0.50 m2-ig lefelé, 0,51 m2-tõl felfelé kell kerekíteni.
6. §.
Az adó évi mértéke az adóköteles alapterület után:
a.) külterületi építmények esetében: 150 Ft/m2
b.) belterületi gépjármûtárolók esetében: 200 Ft/m2
c.) belterületi építmények esetében: 300 Ft/m2
7. §.
ADÓKEDVEZMÉNYEK
Adóalanyt a fizetendõ adóból:
(1) Ha az építmény állaga indokolja:
– 50 évnél régebbi, továbbá
– vályogból, faszerkezeti elemekbõl készült
– teherhordó és (vagy) tetõszerkezete jelentõs mértékben sérült (falak
megrepedezettek, nincs szigetelése, felvizesedett, tetõszerkezete roskadt,
beázik) az adóhatóság kérelemre, helyszíni szemlével ellenõrizve legfeljebb a megállapított adó 25 %-ára mérsékelheti.
(2) a.) adókedvezmény illeti meg az új építménye után, ha használatbavételi 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
hatóság használatbavételi engedélyt nem adott, és azt használatba vették.
c.) A 2,5 millió forint vállalkozási szintû adóalappal rendelkezõ vállalkozók esetében, ha az építkezést 2003. évben megkezdték, és azt 2004.
január 31-ig az önkormányzati adóhatósághoz bejelentették, a jogosultság kezdõ idõpontjának az építkezés kezdõ idõpontja (építési engedély
kiadásának idõpontja) számít. Az adókedvezmény idõtartama ekkor sem
haladhatja meg a 2007. december 31-ik napját.
(3) a.) 2004.január 1-tõl kezdõdõen a 2,5 millió forintot meghaladó
vállalkozási szintû adóalappal rendelkezõ vállalkozók (10.§.16.pont) az
üzleti célt szolgáló épületük, épületrészük után az e rendeletben meghatározott adómentességeket, adókedvezményeket nem vehetik igénybe.
b.) Azon vállalkozások akik/amelyek 2003.december 31-ig jogosultságot szereztek az adómentességek, adókedvezmények bármelyikéhez, azt
a kedvezmény lejártáig igénybe vehetik, de legkésõbb 2007.december
31-ig. Az igényjogosultságról 2004. január 31-ig az önkormányzati adóhatósághoz bejelentést kell tenni.
c.) A 2,5 millió forint vállalkozási szintû adóalapot meg nem haladó
vállalkozások esetében a kedvezmények 2004. január 1-tõl is igénybe vehetõk az ott meghatározott feltételekkel.
8. §.
BEVALLÁSI, BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG
(1) Bevallást köteles tenni minden, a 3. §-ban meghatározott adóalany,
aki/amely az önkormányzat illetékességi területén az 1. §-ban meghatározott építménnyel rendelkezik.
(2) Az adóbevallást az adóév január 15-ig kell benyújtani az 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 15ig, 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
adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi
bankszámlával nem rendelkezõ adózónak belföldi postautalvánnyal vagy
belföldi bankszámlájáról történõ átutalással kell teljesítenie. Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó (építményadó, gépjármûadó)
– a belföldi bankszámla vezetésével megbízott pénzintézettel történt megállapodás alapján, amennyiben az adóhatóság a hozzájárulását megadta –
csoportos beszedéssel is teljesíthetõ.
(6) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény, az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
és a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatáskörérõl szóló
1991. évi XX. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni
10. §.
ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK
E rendelet alkalmazásában:
(1) Önkormányzat illetékességi területe: Az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt bel- és külterületet magában foglaló térség,
amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed,
(2) A külföldi: az a természetes személy, akinek állandó lakóhelye külföldön van, és nem tartózkodik Magyarországon 183 napnál hosszabb
idõtartamban; továbbá 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
földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga – ide értve a külföldiek
ingatlanhasználati jogát is –, a földhasználat és a lakásbérlet,
(4) külterület: a település közigazgatási határának belterületén kívül
esõ földrészlete, 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 természetes állapotának megváltoztatása révén jön létre. Nem minõsül építménynek a három évnél rövidebb idõtartamra létesített építmény,
(6) épület: az olyan építmény, amely a környezõ külsõ tértõl épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az
állandó vagy idõszakos 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 megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan, a rendeltetésszerû használatához szükséges – helyben szokásos vagy elõírt teleknagyságot meg nem haladó – földrészlettel együtt, azzal, hogy nem minõsül szükséglakásnak az a helyiségcsoport, amely csak azért nem sorolható
be komfortfokozatba, mert nem rendelkezik melegpadlós helyiséggel,
(9) hasznos alapterület: a végleges falsíkokkal határolt teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m; a teljes alapterületbe a helyiségek összegzett 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 ideiglenesen 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. törvény 20-23. §-ában, a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény 2. §-ában és a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2.
§-ában meghatározott intézmény,
(13) ingatlan: a földdel és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden
dolog,
(14) kommunális beruházás: a közmû (a településekre vagy azok jelentõs
részére kiterjedõ elosztó- és vezetékrendszerek és az ezekkel kapcsolatos létesítmények, 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,
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(16) vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerûen végzõ
a.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
b.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezõgazdasági õstermelõ, feltéve, hogy õstermelõi tevékenységébõl származó
bevétele az adóévben a 600.000 forintot meghaladja,
c.) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás
alatt áll,
d.) egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll
(17) szociális intézmény: a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott személyes szociális gondoskodást nyújtó szervezet, vállalkozás,
(18) egészségügyi intézmény: minden olyan szervezet, vállalkozás,
amely járó- vagy fekvõbeteg ellátást, megelõzõ illetõleg szûrõvizsgálatot,
diagnosztikai vizsgálatot, gyógyító célú vagy más egészségügyi beavatkozást, utókezelést, rehabilitációt, illetve mentõszolgálatot végez, továbbá,
amely gyógyszert forgalmaz,
(19) közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Részvénytársaság, a
Magyar Rádió Részvénytársaság, a Magyar Televízió Részvénytársaság, a Duna Televízió Részvénytársaság, a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, a Diákhitel Központ Részvénytársaság, továbbá a helyi
és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedést lebonyolító szervezetek, a közüzemi ellátást alapellátásként végzõ szervezetek közül a villamos-, és gázenergia-, távfûtés-, melegvíz-, ivóvíz-, csatornaszolgáltatást (a továbbiakban: szolgáltatás) nyújtók, ide értve a viziközmû társulatot is. Alapellátásként az a szervezet végez közüzemi ellátást, amelynek nettó árbevétele legalább 75%-ban közvetlenül a fogyasztók számára történõ szolgáltatás nyújtásából származik,
(20) tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.
Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerzõdést a földhivatalhoz benyújtották – melynek tényét a földhivatal széljegyezte –, a szerzõ felet kell tulajdonosnak tekinteni. Újonnan létrehozott épület/épületrész tulajdonjogának átruházása esetén a szerzõdés
földhivatalhoz benyújtását követõen a szerzõ felet a használatbavételi
engedély kiadásának idõpontjától kell tulajdonosnak tekinteni. Egyéb
módon történõ tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók,
(21) helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedés: a díjfizetés
ellenében bárki által igénybe vehetõ menetrendszerinti személyszállító
járatokkal lebonyolított közlekedés.
(22) gépjármûtároló (garázs): minden olyan építmény, építményrész,
amelyet gépjármûtárolás céljára építettek, illetve gépjármûtárolás céljára
akár ideiglenesen is használnak.
(23) súlyos mozgáskorlátozott: az a személy aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszerérõl szóló jogszabályban
meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minõsül, és
ezt a tényt az ott meghatározott orvosi szakvélemény igazolja.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
50/2004. (XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE A TALAJTERHELÉSI
DÍJJAL KAPCSOLATOS BEVALLÁSI, ELJÁRÁSI
ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYOKRÓL
(Hatályos : 2005. január 1-tõl)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. 21/A.§.(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 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, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó
szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.

2.§.
BEJELENTÉSI, BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉG
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 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 köteles megtenni. Ennek érdekében olyan nyilvántartást
köteles vezetni, amelybõl a díjfizetés alapja valamint összege telephelyenként megállapítható.
3.§.
A DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGSZÛNÉSE
(1) A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal
szûnik meg, amely napon a kibocsátó a mûszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára ráköt.
(2) A kibocsátónak a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének
megszûnésérõl, annak bekövetkezésétõl számított 30 napon belül bevallást kell tenni az önkormányzati adóhatósághoz.
4.§.
A DÍJ MEGFIZETÉSE
(1) A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlával rendelkezõ kibocsátónak bankszámlájáról történõ átutalással, a pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkezõnek belföldi postautalványon kell teljesíteni az Önkormányzat 11749015-15432694-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára.
5.§.
ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
(1) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az illetékes
önkormányzati adóhatóság látja el.
(2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 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 szabályozott kérdésekben az adózás rendjérõl szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén vízszolgáltatást végzõ szervezetet a kibocsátókra
vonatkozóan: kibocsátóként a szolgáltatott víz mennyisége; a külön
jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyisége tekintetében.
(4) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli azt a folyékony hulladék
szállítására feljogosított szervezetet, aki/amely az önkormányzat
illetékességi területén lévõ kibocsátó telephelyérõl folyékony hulladékszállítást végez: kibocsátóként és telephelyenként, az elszállított szennyvíz mennyisége tekintetében.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatás benyújtási határideje
a naptári év március 31. napja. Az adatszolgáltatás a naptári évet
megelõzõ év adatait valamint a kibocsátó azonosításához szükséges adatokat tartalmazza.
6.§.
ÁTALÁNY ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT
TALAJTERHELÉSI DÍJ
(1) Az a kibocsátó aki/amely nem méréssel igazolt és felhasznált szennyvízelhelyezést 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
lakcímmel rendelkezõket kell figyelembe venni, akik a kibocsátóval
közös háztartásban élnek, valamint a tartózkodási idõt naptári napokban
kell meghatározni.

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

Várospolitika
Az év elsõ közgyûlése
A napirendek módosításával, elfogadásával
és a napirendek elõtti felszólalásokkal indult az
év elsõ közgyûlése. Elsõként dr. Kelemen Marcell jegyzõ, az egyéni választókerületi iroda vezetõje a választásokkal kapcsolatos tudnivalókat
ismertette a testülettel. Bicsák Miklós a megjelent Kanizsa monográfiát méltatta. Zakó László
azt nehezményezte, hogy a médiából arról értesült, városunk kínai testvérvárosi kapcsolatokat
szeretne kiépíteni, s õ ezzel nem ért egyet. Tóth
László kérte, határozatban fejezze ki elsimerését
a testület a Viki Bt. Team sikeréhez, egyben
gratulált a Kanizsa Rádió elindulásához. Papp
Nándor azt észrevételezte, hogy nagyon romlik
a lazsnaki kastély állapota, meggondolandó az
árengedmény a tervezett a 80 millió forintos eladási árból. Polai József a bajcsai kultúrház festési munkálatainak pótlását kérte.
A polgármesteri tájékoztatót hosszas polémia,
számos kérdés megfogalmazása, ügyrendi vita
után szavazta meg a képviselõtestület. Az interpellációk sorát dr. Csákai Iván nyitotta, aki az
autóbuszmenetrend változás újabb anomáliáiról
szólt: a buszok fûtetlenek. Az útfelújításokkal
kapcsolatban megjegyezte, hogy a macskakõ a
lerakása után egy hónappal már felújításra szorul. Tárnok Ferenc elmondta válaszában, hogy
még nem volt hiánymentes mûszaki átadás az
utaknál, és így teljes kifizetés sem történt. Tóth
László a lakossági fórumán elhangzottak
alapján fogalmazta meg az Eötvös térrel kapcsolatos aggályokat. Dr. Kolonics Bálint felhívta a
figyelmet arra, hogy a két éve hatályban lévõ
üvegzseb törvény végrehajtását még mindig
nem építette be az önkormányzat rendeleteibe,
illetve rákérdezett arra a hírre, mely szerint
büntetõ eljárás van folyamatban a város vezetõi
ellen. Litter Nándor válaszában elmondta, hogy
õt valóban a piacon lévõ ingatlannal kapcsolatban, mely önkormányzati tulajdonban volt, rongálással gyanúsítják, Röst János viszont egy
magán jellegû ügyben gyanúsított. Halász Gyula írásban kért választ arra, hogy mi a teendõ
SZEB ÜLÉSEN TÖRTÉNT
A Szociális és Egészségügyi Bizottság
múlt heti ülésén elsõként a tavalyi évi Egészségvédelmi Alap egymillió forintos pályázati
összegének felhasználásáról tárgyalt. Második napirendi pontként azon nyolcezer forint
értékû étkezési utalványok sorsáról esett szó,
melyek december utolsó napjaiig nem kerültek kiadásra. Annak érdekében, hogy az utalványok ne vesszenek el, a határidõ elõtti napon azok átadásra kerültek a Magyar Vöröskereszt Átmeneti Szállója részére. A bizottság az átadást tudomásul vette, s egyben felkérte a Szociális Osztályt, hogy az utalványok felhasználásával kapcsolatos elszámolásról tájékoztassa a bizottságot.

ahhoz, hogy a Keleti városrészben rendõrõrs
létesüljön, a Péterfai út és az Alsó-Szabadhegyi
út kerékpárútja mikor lesz teljes, illetve az izraelita temetõn áthaladó szennyvízvezetéket mikor
váltják ki. Nagy József György arra volt kíváncsi, ki koordinálja a városban a teherautók és
kamionok parkolását, mert nem egy helyen balesetveszélyes. Ezt követõen a képviselõk az elõzõ közgyûlésen felvetett interpellációira kapott
válaszok elfogadásáról nyilatkoztak.
A településrendezési célok megvalósításához
szükséges ingatlanokat érintõ elõvásárlási jogról szóló többször módosított 2/1999.(I.26.) sz.
rendelete módosításának igényét Karmazin József terjesztette a képviselõk elé. A rendeletet
elfogadták. A Turisztikai Termékfejlesztõ Központ létrehozásáról Fehérvölgyi Szabolcs adott
tájékoztatót. A megvalósítás pályázati források
bevonásával történik, ezért az Interreg III/A
megfelelõ programjába pályázatot kell benyújtani. Fõ pályázó a Veszprémi Egyetem, partnere Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata lenne. A napirendet elõfogadták. A
Nagykanizsa, Szabadhegy városrész és környéke szabályozási tervérõl és helyi építési szabályzatáról szóló rendelet módosítását ugyancsak megszavazták a jelenlévõk. Módosították
a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 18/1997.(IV.16.) sz. rendeletet is.
Beszámolót fogadtak el ezt követõen az oktatási-nevelési intézmények kötelezõ eszközjegyzékének 2005. évi teljesítésérõl. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági és közhasznú társaságok ügyvezetõi Javadalmazási Szabályzatának
módosítására is javaslat hangzott el, melyet
megszavaztak. Egy hiányzó rendeletet pótoltak,
amikor megalkották a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közterület Felügyelete köztisztviselõi jogállásának egyes kéréseirõl
szóló rendeletét. Módosították a Közterület Felügyelet Szervezeti és Mûködési Szabályzatát,
Alapító Okiratát, illetve a feladatok csökkenésével arányosan a csökkentették a cég létszámát.
A Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda Alapító Okiratának és Szervezeti
és Mûködési Szabályzatának módosítására is
sor került ezt követõen. Javaslatot vitattak meg
a képviselõk a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor további mûködtetésére. A benyújtott és még el
nem bírált felújítási pályázat miatt hagyományos módon folytatódik az idén a tábor, amit a
Kõrösi Iskola elvállalt. Nyolc turnusban érkezhetnek majd a gyerekek. Javaslatot ismertetett
Tárnok Ferenc a képviselõkkel a 2006. évi út-,
járdafelújítások elõkészítésére, lebonyolítására
szóló pályázatok benyújtására. Nyertes pályázat
esetén 60 millió forintból (30 millió forint önkormányzati önerõ, 30 millió pályázati forrás)
megújulhatna a Rózsa utca (Hevesi és Teleki
utcák közötti szakasza), a Kodály Zoltán utca, a
Kazanlak körút (Rózsa utcától északra esõ sza-
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HULLADÉKLERAKÓ
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottság (VKIB) január
26-i ülésén a városatyák döntöttek többek
közt arról, hogy támogatják azt a pályázatot, amelyet a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása nyújt be az EU Interreg-programjára annak érdekében, hogy a
Tripammer úton egy úgynevezett inert hulladéklerakó épülhessen. A beruházás értéke
meghaladja a 160 millió forintot, s általa
lehetõvé válik az útépítésbõl, építkezésbõl
vagy épp bontásból származó törmelék egy
helyen történõ kezelése, újrahasznosítása.
kasz) és a Zemplén Gyõzõ utca (Kazanlak körúttól nyugatra esõ szakasz). Halász Gyula e napirend kapcsán javasolta, hogy Nagykanizsán is
kerüljön bevezetésre a térinformatikai rendszer.
A Városi Sportcsarnok beruházás elõkészítését
is támogatta a testület. A város Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepciójához kapcsolódó 2006.
évi cselekvési tervre ugyancsak rábólintottak.
Budai István képviselõ önálló indítványt nyújtott be alkotóház létesítésére, mellyel egyetértett a grémium. Sajni József képviselõ önálló
indítványa a Miklósfa városrész elkerülõ útszakasz tervezésérõl szólt, ami szintén támogatásra
talált. Módosították a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztõ Kht. Alapító Okiratát. Megindítják a
Nagykanizsa 48/1. helyrajzi számú, jelenleg
közparkként bejegyzett terület (Vásárcsarnok
mellett) kisajátítását is.
A közgyûlés zárt üléssel folytatta munkáját.
Ekkor választották meg a Dráva-Mura
Eurorégió Térségfejlesztõ Kht. Tisztségviselõit.
Elfogadták az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok – így a Kanizsa Dél-Zalai
Hetilapot kiadó Kanizsa Újság Kft. – 2006.
évi üzleti tervét. Döntöttek a Murasped Kftvel kötendõ adás-vételi szerzõdésrõl. A közgyûlés fellebbezések megtárgyalásával zárult.
Litter Nándor bejelentette, hogy február
10-én informális közgyûlés lesz a 2006. évi
költségvetésrõl, mely egyúttal elõkészíti a
február 14-i soros közgyûlést. (luif)
A BEIRATKOZÁSI DÍJRÓL
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság január 30-i ülésén elfogadták a
Halis István Városi Könyvtár SZMSZ módosítási kérelmét, mely az intézmény nyári
nyitva tartási rendjét szabályozza. Az évenkénti eljárás helyett a könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatában javasolták rendezni a kérdést. A bizottság a nyitva tartási
idõvel és a beiratkozási díjakkal a felsorolás
szerint egyetértett. A beiratkozási díjak
2006. január 1-tõl: a 70 éven felülieknek és
a 16 éven aluliaknak ingyenes, felnõtteknek
700 forint évenként, a diákoknak és diákigazolvánnyal rendelkezõknek évi 350 forint.

Hirdetés
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APRÓHIRDETÉS
INGATLAN
Nk-án a belvárosban közel 700
négyzetméter telek, rajta bontható
családi házzal eladó! Társasház
építésére is alkalmas, 40 %-a beépíthetõ!
Érd.:
30/227-3294,
30/448-6072 (5759K)
Tótszentmártonban felújított
90 m2-es családi ház eladó. Érd.:
70-3819-104 (5776K)
Szabadhegyen közmûvesített
telek (1370 m2) nyugodt, szép környezetben eladó. Érd.: 30-5007352 (5777K)
Nk-Palinban családi ház + telek befektetõnek eladó. Érd.: 30380-9778 (5778K)
Nk-án a Múzeum téren egyszobás, 1. emeleti lakás eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 30/3651654, 16 óra után és hétvégén 93320-627 (5779K)
Belvárosban Kinizsi u. elején
háromszobás földszinti társasházi
lakás garázzsal eladó. Érd.: 70335-7102 (5780K)
Csurgón zártkerti ingatlan
(4300 m2-es két helyiséges épület
földpincével) 3000 db normand fenyõvel, gyümölcsfákkal eladó.
Érd.: 30-362-3992 (5783K)
Sormáson felújítandó családi
ház azonnali beköltözéssel eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 30555-8290 (5784K)
Eszteregnyén 193 m2-es családi
ház, extrán felszerelt, galériás (ipari árammal) sürgõsen eladó. Érd.:
30/2683-262 (5791K)

BÉRLET
Csengery úton kétszobás, bútorozott lakás hosszú távra kiadó.
Ár: 35.000 Ft + rezsi. Egy havi kaució szükséges! Érd.: 30-227-3294
(5782K)

VEGYES
Telstar MP3-lejátszó, mely
egyben 128 MB-os USB drive +
digitális diktafon + FM rádió
funkciókkal is rendelkezik eladó
7500 Ft-ért. Érd.: 30/9932-534
(5792K)
Eladó lakásfelújításból visszamaradt gázbojler, gáztûzhely, konvektorok. Ugyanitt 17” színes
(OSD) monitor, Lexmark színes,
tintasugaras nyomtató, Toshiba 72
cm képátlójú TXT-es színes TV.

Érd.: este a 93/311-283, napközben a 06-20-931-1283 (5774K)
Könyveket, régi újságokat, fotót, képeslapot, képet, egyéb régi
tárgyat vásárolok. Érd.: 20-5553014 (5786K)
Komód, tálaló, 6 személyes étkezõ cseresznyefából eladó. Érd.:
20-555-3014 (5787K)
170 literes prés újszerû állapotban eladó. Érd.: 30-448-6072
(5788K)

SZOLGÁLTATÁS
Idõs ember gondozását, eltartását vállalnám lakásért, házért
cserébe, ottlakás nélkül. Érd.:
30/227-3294 (5790K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont
gépjármûvét készpénzért átveszem! Lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók.
Tel.:
30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)
Vállaljuk: új síremlékek készítését, betûvésést, régi sírok tisztítását, felújítását számlára is. Érd.:
Horváth
Zoltán,
vállalkozó.
Nagykanizsa, Ady Endre u. 65.
Tel.: 06-93-333-449, 06-70-5117863 (5641K)
Számítástechnikai szaktanácsadás, hardver-szoftver karbantartás azonnali kiszálással. Érd.:
30/650-0494 (5761K)
Meghibásodott, bizonytalanul
mûködõ távirányítóját (TV, videó,
hifi, stb.) megjavítom. Érd.: 20510-2723 (5789K)

DR. VARGA ESZTER
ÜGYVÉDI IRODA
Értesítem Tisztelt
Ügyfeleimet, hogy

2006. február 6-tól
irodám a
Király út 47. számú épület
II. emeletére költözött!

HEVESI SÁNDOR
MÛVELÛDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311– 468, e-m
mail: nk.hsmk@chello.hu
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
Február 10. 19 óra PÉNTEK ESTI JAZZ-KLUB
A KALTENECKER TRIÓ KONCERTJE
Kaltenecker Zsolt – zongora, Borlay Gergõ – dob,
Popes Péter – basszusgitár. Belépõdíj: 500 Ft
Február 27. 19 óra
SZTÁROK A PÓDIUMON
A budapesti „Aranytíz Teátrum” elõadásában
SZÉCSI PÁL – zenés játék Szécsi Pál szerelmeirõl
Szereplõk: Gergely Róbert, Radó Denise, Maronka Csilla,
Borbáth Ottília, Józsa Imre. Belépõdíj: 1600 és 1300 Ft

MÛS ORA
Február 4-tõl február 8-ig
Február 4. szombat
06:30 Krónika 06:53 Nyugati régió
07:20 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:40 K'arc - Dér Tibor kiállítása, Farsangi koncert, beszélgetés Kustár Zsuzsával 08:10 Adjuk magunkat 08:20
Krónika 08:30 Gyermekmûsor 09:00
Teleshop 09:30 Grand Prix 10:30 Irányjelzõ 11:00 Pénzhalász - telefonos nyereményjáték 17:00 Színházi magazin
18:00 A medvék és én - portréfilm
18:25 Adjuk magunkat 18:35 Tv mozi:
Julianus barát I. rész - magyar film
20:00 Ragadozó madarak - természetfilm 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Bencze
show 21:30 Az igazság nyomában (12)
- amerikai filmdráma 23:30 Különjárat

Február 5. vasárnap
06:30 Julianus barát I. rész - magyar film
07:55 Adjuk magunkat 08:00 A medvék
és én - portréfilm 08:20 Jelkép - Krisztus
Szeretete Egyház 08:30 Gyermekmûsor
09:00 Teleshop 09:30 Gyógyulj velünk!
10:00 Örömhír 10:30 Infománia 11:00
Pénzhalász 17:00 Szemeszter - fõiskolások és egyetemisták mûsora 18:00 Kérdés
nélkül: Bakonyi Károly 18:23 Adjuk magunkat 18:33 Tv mozi: Julianus barát II.
rész - magyar film 20:00
Sajt
- válogatás 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Maksavízió 21:30 Levél a halálsorról amerikai thriller 23:30 Bencze show

Február 6. hétfõ

Telefonszámom:
93-317-377
20/485-7138
Várom régi és új
Ügyfeleimet!
Dr. Varga Eszter

A Bolyai Általános Iskola február 4-én szombaton 9.00 órától, február 10-én pénteken 9.00 órától és február 11-én szombaton 9.30 órától nyílt napokat szervez a leendõ elsõ osztályos
gyermekek és szüleik számára.

06:30 Julianus barát II. rész - magyar
film 08:00 Adjuk magunkat 08.10 Sajt válogatás 17:00 Nyitott Egyetem 18:00
Krónika 18:14 Mese 18:17 Jelkép - adventista 19:00 Krónika 19:14 Jövõ 7 Göndör Istvánnal, Felkészülés - férfi
kézilabda 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Nyugati régió 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 A sárkány árnyéka hongkongi akciófilm 23:00 Gyógyulj
velünk! Betegségrõl, egészségrõl 23:30
Különjárat - rockshow

Február 7. kedd
06:30 Krónika 06:52 Jövõ 7 - Göndör
Istvánnal, Felkészülés - férfi kézilabda

07:19 Jelkép - adventista 07:30 Krónika
07:42 Nyugati régió 08:08 Adjuk magunkat 08:19 Krónika 17:00 Az utókor
ítélete. Varnus Xavér mûsora 18:00
Krónika 18:13 Mese 18.18 Jelkép - katolikus 18:28 Hírösszefoglaló 19:00
Krónika 19:13 Házban ház körül - MOL
tudományos díj, Hagyomány és jelen
Murakeresztúron, a ponty 19:41 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01 Jövõ 7 Göndör Istvánnal, Felkészülés - férfi
kézilabda 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Holtvágányon - amerikai filmdráma 23:00
Bence-show 23:30 Szemeszter - fõiskolások és egyetemisták mûsora

Február 8. szerda
06:30 Krónika 06:52 Házban ház körül
- MOL tudományos díj, Hagyomány és
jelen Murakeresztúron, a ponty 07:19
Jelkép - katolikus 07:30 Krónika 07:42
Jövõ 7 - Göndör Istvánnal, Felkészülés
- férfi kézilabda 08:10 Adjuk magunkat
08:20 Krónika 17:00 Egészségmagazin
18:00 Krónika 18:14 Mese: Télapó az
erdõben 18.17 Jelkép - evangélikus
19:00 Krónika 19:14 Jövõ 7 - Vadak és
a tél, Felkészülés - nõi kézilabda 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01
Házban ház körül 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Kalózok bosszúja - hongkongi
akciófilm 23:00 Grand Prix - autó- és
motorsport krónika

Február 8. szerda
06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 - Vadak és
a tél, Felkészülés - nõi kézilabda 07:19
Jelkép - evangélikus 07:30 Krónika
07:42 Házban ház körül 08:08 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika 17:00 Biztonsági Zóna 18:00 Krónika 18:14 Mese:
Farkastanya 18:18 Jelkép - református
19:00 Krónika 19:14 K'arc - kulturális
magazin - Mozart képeslapokon, Szivárvány énekegyüttes, No More Blues
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Jövõ 7 - Vadak és a tél 20:15 Jövõ 7 - Felkészülés - nõi kézilabda 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Krokodil 2. (16) amerikai horror 23:00 Dokumetumfilm
23:30 Az utókor ítélete. Varnus Xavér
mûsora

Közérdek
A kár megelõzhetõ
Bár az utak minõsége kétségtelenül nem a legjobb, s ez számos problémának lehet oka, a kárcsökkentésnek, a baj megelõzésének számos
módja van, tudtuk meg Szabó Istvántól, a VIA Kht. fõmérnökétõl.
– Milyen tanáccsal szolgálhat a közlekedõknek a gépjármûkárok
megelõzésére?
– Legfontosabb alapszabálynak tartom a KRESZ elõírásai szerinti „út- és látási viszonyoknak megfelelõ sebességgel való” közlekedést, különös tekintettel a csapadékvízzel, olvadékkal telt úthibák
esetén, hiszen nem tudható, hogy a vízfelület alatt milyen mélységû
úthiba keletkezett. Véleményem szerint a gumiabroncs és keréktárcsa károk csökkentésére célszerû a ma divatos alacsony keresztmetszetû abroncsok és könnyûfém keréktárcsák helyett acél tárcsára
szerelt, balonosabb téli gumi használata.
– Mi a teendõ, ha megtörtént a baj, autónk úthibától károsodott?
– A kártérítési igény az út tulajdonosa felé (helyi út esetében az
önkormányzat felé) érvényesíthetõ. Fontos, hogy a gumi, keréktárcsa sérülésérõl a helyszínen készüljön fényképfelvétel és rendõrségi
jegyzõkönyv. A bejelentõnek tanúkkal is célszerû igazolni a káresemény megtörténtét. A kártérítési gyakorlat szerint a futómû és egyéb
kopó alkatrészek sérüléseire – melyek elhasználódása a jármû korával is összefüggésbe hozható – nem érvényesíthetõ kárigény.

Hajléktalan ellátás
Nagykanizsán is felkészültek a rendkívüli hideg miatt esetleg megnövekvõ szállásigényekre a hajléktalan ellátásban. A meglévõ szálláslehetõségek mellett húsz fõ számára ideiglenes otthont rendeztek be a
szálló szomszédságában lévõ lakásban annak érdekében, hogy a rendkívüli hidegben senki ne maradjon fedél nélkül. Azokat, akik a szálláslehetõségek ellenére úgy döntöttek, mégis az utcán maradnak, naponta
többször is felkeresik az utcai szociális munkások, meleg teát és konzerveket visznek nekik. Az elmúlt hét elsõ hideg éjszakáját követõen
18 hajléktalant kerestek meg az utcai szociális munkások, s vizitjük
során mindenkit épségben találtak.
(Rendõrség utcája)
Tel.: 30/653-77964

AKCIÓ! EGYES PREMIER DVD-K
NAPI KÖLCSÖNZÉSE 300 FT!
Ajánlatunk a következõ hetekre:

Kutyátlanok, Anyád napja, Nyakörv (Jet Li),
Picadily Jim, Egy szoknya egy nadrág, Sziget
(Evan McGregor), Csalóból csali, Gyûlölet
ára (Jet Li), Fekete víz (Tim Broth), Féktelen
Nyitva:
minden nap 9-221-iig
balfékek
6 ÉVE MÛKÖDÕ VÁLLALKOZÁSBAN ÜZLETRÉSZ ELADÓ!
Várható hozam a banki befektetési
KAMAT MINIMUM KÉT-HÁROMSZOROSA! Tel.: 30/8589-760

Február 4. 19.00 óra
együttes mûsora

SHABBY BLUES BAND
Belépõdíj: 400 Ft
Helyszín: Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
A rendezvény támogatója:
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
PANKKK program
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Hevesi Iskolagaléria
A Hevesi Sándor Általános Iskola galériájának nyárig tartó kiállítási
programjairól Lengyák István galériavezetõ pedagógustól megtudtuk: február 7-tõl 20-ig óvodások pályamunkái, 23-tól március 14-ig a barlahidai
Oláh László festményei, március 23-tól április 12-ig a budapesti Gyõrfi
András festményei, grafikái, április 20-tól május 8-ig Tóth István ceglédi
fotómûvész képei és május 11-29-ig a vajdasági Bácsfeketehegyrõl érkezõ
Németh László festményei láthatók. Az idei tanévet a hevesis diákok válogatott képzõmûvészeti alkotásaival zárják, melyek június 1-16-ig tekinthetõk meg. Kérdésünkre, hogy milyen alkotásokra hívja fel Lengyák István a
tanulók figyelmét, azt válaszolta: – A jó alkotásokra kell felhívni a figyelmet. Nekünk galériaszervezõknek okosan kell figyelni arra, hogy a magamagát kínálgató alkotások ne legyenek giccsek, hanem értékes dolgok.
Képviselõi fogadóóra
Halász Gyula önkormányzati képviselõ a 9.sz választókörzet lakóinak február 4-én (szombat) 10 órától fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál található Stílus Bútorházban.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a többszörösen módosított 55/2000. (XII.13.)
számú rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati bérlakás bérleti jogának szociális alapon történõ elnyerésére:
GYERMEKES CSALÁDOK RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/3. 44 m2, 1 + fél szoba, összkomfortos, bérleti díj: 9.220 Ft/hó. Megtekintés: 2006. február 8. 9-10 óráig.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/B/1. 44 m2, 1 + fél szoba,
összkomfortos, bérleti díj: 9.220 Ft/hó. Megtekintés: 2006. február 8. 910 óráig.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. 48 m2, 2 szoba, félkomfortos, bérleti díj: 3.010 Ft/hó. Megtekintés: 2006. február 8. 10-11 óráig.
EGY GYERMEKES VAGY GYERMEKTELEN CSALÁDOK
RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75/1/1/8. 41 m2, 1 szoba, komfort nélküli,
bérleti díj: 2.150 Ft/hó. Megtekintés: 2006. február 8. 10-11 óráig.
2. Nagykanizsa, Platán sor 4. 8/52. 45 m2, 1 szoba, komfortos, bérleti
díj: 7.730 Ft/hó. Megtekintés: 2006. február 8., 13-14 óráig.
GYERMEKTELEN CSALÁD RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/B. 2/7., 34 m2, 1 szoba, összkomfortos, bérleti díj: 9.710 Ft/hó. Megtekintés: 2006. február 8., 14-15 óráig.
EGYEDÜLÁLLÓKNAK:
1. Nagykanizsa, Rákóczi u. 46. 36 m2, 1 szoba, félkomfortos, bérleti
díj: 2.911 Ft/hó. Megtekintés: 2006. február 10. 11-12 óráig.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 89., 28 m2, 1 szoba, félkomfortos, bérleti
díj: 1.756 Ft/hó. Megtekintés: 2006. február 10., 11-12 óráig.
CSERE – JELENLEG IS A DÓZSA GY. U. 73-75-BEN ÉLÕ BÉRLÕK RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 73/2/fsz/6., 71 m2, 2 szoba, komfortos,
bérleti díj: 8.633 Ft/hó. Megtekintés: 2006. február 8. 9-10 óráig.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 73/2/fsz/7., 40 m2, 1 szoba, komfortos,
bérleti díj: 4.858 Ft/hó. Megtekintés: 2006. február 8. 9-10 óráig.
CSERE – JELENLEG IS ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSBAN ÉLÕKNEK:
Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. 6/38., 55 m2, 2 szoba, összkomfortos, bérleti díj: 12.742 Ft/hó. Megtekintés: 2006. február 8. 9-10 óráig.
GARZONHÁZBAN LÉVÕ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 2., 38 m2, 1 szoba, összkomfortos,
szálláshasználati díj: 10.354 Ft/hó. Megtekintés: 2006. február 8. 14-15 óráig
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I/7., 40 m2, 1 szoba, összkomfortos,
szálláshasználati díj: 11.445 Ft/hó. Megtekintés: 2006. február 8. 14-15 óráig.
A pályázatok benyújtásának helye és határideje: Szociális Osztály –
2006. február 17. (péntek).
A pályázati feltételekrõl részletesen a Szociális Osztály (Nk, Eötvös tér
16.) földszinti ügyfélfogadójában adunk felvilágosítást. Telefonon az
500-860-as számon állunk az ügyfelek rendelkezésére. Pályázati formanyomtatvány ugyanitt kérhetõ.

Tanuljon és vizsgázzon

30 % kedvezménnyel a
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN!
Ajánlatunk:
1. Normál és intenzív ütemû képzés (4-8 óra/hét)
2. Állami és EU-s nyelvvizsgák helyben!
3. Cégeknek kihelyezett oktatás, minõségi garanciával!

kezdõ, újrakezdõ, középhaladó, haladó,
társalgási és vizsgákra felkészítõ szinten,

ANGOL, NÉMET, OLASZ
nyelvbõl, vizsgáztató tanárok vezetésével!

Jelentõs kedvezmények:
Diákoknak, törzstanulóknak!
 INGYENES próbavizsga, a legjobbaknak INGYENES vizsga!
 GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerzõdéssel!
 KEDVEZÕ ÓRADÍJ – RÉSZLETFIZETÉS!

Beiratkozás: február 4-ig személyesen, a jelentkezés
sorrendjében.

8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu
Honlap: www.dialognk.hu
OM reg. szám: 20–0129–04
Akkredit: 0584

HSMK pályaudvar
Sohasem volt ilyen sok mozdony bezsúfolva a HSMK-ba, ahol a napokban nyílt meg Hiesz Miklós kiállítása a felnõttklubban. Közel 200 apró
vasúti szerelvény fért be, de körülbelül ugyanennyi a dobozokban maradt:
– Azok „elvakult” gyûjtõk számára lennének érdekesek, hisz némelyik
csak sorozatszámban vagy apró megjelenési részletben különbözik a
másiktól. Próbáltam a kollekciót úgy összeválogatni, hogy a gyûjtõk és a
gyerekek számára is egyformán érdekes legyen – mondta Hiesz Miklós.
A kiállítás igazán a TT (Table Top, vagy 1:120) méretarányú vasutak,
minden márkát összefogó történeti vonulatát képezi le a negyvenes
évektõl, amikor megszületett a méretarány Amerikában, s nyomon követi, ahogy modellvasútgyártás centruma áthelyezõdött Európába. Bemutatja a hatvanas évek olcsó tologatós mozdonyai mellett napjaink
hajszálpontosan kidolgozott, méregdrága „Tillig” modelljeit, melyek
között megtaláljuk az atomreaktor-szerelvény szállító teherkocsit, vagy
akár a kedvenceimet, a Bécs elõvárosaiban futó emeletes vonatokat.
Hiesz Miklóstól megtudom, azokban az idõkben szeretett bele a vasútba, amikor mindennap vonattal járt iskolába Szekszárd környékén:
– Dolgoztam is a vasúton egy darabig, ám mára maradt a modellvasutazás. Az elsõ készletet hatéves koromban kaptam, természetesen azonnal
tönkre is tettem, amelyre a szülõi szigor úgy válaszolt, hogy csak akkor
kapok újat, ha meg is tudom becsülni; ez egy NDK gõzmozdony volt, ma
is mûködik. Vannak kalandosabb sorsú darabok is, például ez a villanymozdony-prototípus, melyet sohasem gyártottak, én is véletlenül akadtam
rá az 1968-ban csõdbement gyár egykori fõmérnökének padlásán.
Manapság Nyugat-Európában is horribilis árú lett a modellvasútszcéna, éppen ezért játéknak luxus lett volna. Megszûnt az érdeklõdõ
utánpótlás, a játékboltok polcairól a vérfröcsögõs akciószörnyek
mellõl eltûnt a modellvasút, ami pedig megmaradt, olyan méregdrága lett, hogy a szülõk nem vették meg csak azért, hogy a gyerek két
hét alatt tönkretegye. Következésképpen számos gyárnak be kellett

zárnia kapuit, csak a tradicionális gyártók (pl. Marklin) maradtak
fenn, de õk kizárólag a luxuspiacra termeltek.
– Mostanában újra növekszik a hobbi népszerûsége, az internet is nagyon sokat segített, hogy a termelõk és a felhasználók újra egymásra találjanak. Ismét termelnek a németországi gyárak, Csehországban és
Szentpéterváron (Pereszvet) is gyártanak modellvasutat, Budapesten is
alakult manufaktúra. Azok a gyártók tudnak megélni, akik az exkluzív igények mellett a tömegigényt kiszolgálva a modellek butítottabb verzióját is
piacra tudják dobni a gyerekeknek, akikben fellángol a gyûjtõ- és terepasztal-építõ szenvedély a kiállítások láttán, azonban ez folytatás hiányában elhal. Pedig maga a hobbi túlmutat a vasúti szerelvények gyûjtésénél,
komplexebb érdeklõdést hívhat elõ, hiszen ha a gyerek nekiáll gyûjtögetni,
terepasztalt építeni, ahhoz tanulnia kell egy kis fizikát is, elektronikát, történelmet, építészetet. S ha ezek közül valamelyik megtetszik neki, és jobban elmélyed benne, már megérte az elsõ szett villanyvasutat megvenni.
Markó András

