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15. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. 

november 29-én, 13,30 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános 

üléséről. 

 

Jelen vannak:   Nagy Lajos polgármester 

  Doroszi József alpolgármester 

  Besenczki Józsefné képviselő 

  Farkas László képviselő 

  Farkas László Nándor képviselő 

  Györei József képviselő 

  Navrasics Endre képviselő 

  Tüskés Balázs képviselő 

  Vass Béla képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Török Csilla körjegyző 

  Petkess Kornélné intézményvezető 

 

Igazoltan távol maradt: 

 

  Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

 

 

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-

testület tagjai közül 9-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Tüskés Balázs és Navrasics Endre képviselőket kéri fel a 

testület egyetértése alapján. 

 

Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 

 

Napirend előtt tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

1) A 2005. III. negyedévi költségvetési beszámoló. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

2) A költségvetési rendelet módosítása. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 
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3) A 2006. évi költségvetési koncepció. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

4) A települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának 

megállapításáról rendelet alkotás. 

 Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

5) A helyi adókról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetbe foglalása. 

 Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

6) Az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről rendelet alkotás. 

 Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

7) Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről tájékoztató. 

 Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető 

 

8) Idősek Klubja Házirendjének, Érdekképviseleti Fórum Szabályzatának, 

Munkatervének és a házi segítségnyújtás térítési díjainak megállapítása. 

 Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető 

 

9) Egyéb ügyek.  

 

 

 

Napirend előtt tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

 - November 18-án egyeztetést hívtam össze a rendezési terv és a 76-os elkerülő út 

nyomvonalának megtárgyalására. A 76-os elkerülő út nyomvonala jelen pillanatban 

még nem végleges, a rendezési tervet ebben az évben már nem tudja a testület 

elfogadni. A Környezetvédelmi Igazgatóság az általunk javasolt és a szakhatóságok 

által jóváhagyott nyomvonalat megkifogásolta, új eljárásra kötelezte a Közútkezelő Kht-

ét.  

- November 9-én a Dél-Nyugat Balatoni Nyugdíjas Szövetség itt tartotta kihelyezett 

ülését, melyen részt vettem. Megállapították, hogy a térségben Balatonszentgyörgy adja 

a legtöbb támogatást a nyugdíjas egyesületeknek.  

- November 12-én a Kis-Balaton Táncegyüttes 40 éves évfordulóját tartotta a 

tornateremben. A műsor méltó volt a 40 éves táncegyüttes múltjához. 

- 22-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén vettem részt, pénzügyi témákat 

tárgyaltak. 

- 26-án tartottuk az öregek bálját a Vöröskereszttel közös szervezésben. Szép számban 

megjelentek az idős emberek, jól érezték magukat. 

Kérem, aki a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja, 

kézfelemeléssel szavazzon. 
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A képviselő-testület  kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

107/2005. (XI.29.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

1) A 2005. III. negyedévi költségvetési beszámoló. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

    (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse az 

előterjesztést. 

 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető röviden ismerteti az előterjesztést. 

 

Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke: 

 

A Bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogta, a képviselő-testületnek is elfogadásra 

javasolja. 

 

 

K é r d é s: 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

A felhalmozási bevételeknél 554 e Ft megjelent, ez a Bodon utcai telek visszavásárlást 

jelenti? Szeptember 30-ig 99 % védőnői kiadásokat terveztünk. A beszámolóban ez 

többnek tűnik. A pénzeszköz átadásnál eseti ellátásoknál jelentős a különbség. Van-e 

konkrét oka az eltérésnek? A kábeltévénél több a végösszeg, a harangláb nem lett 

befejezve? A körjegyzőségnél mit takar a megbízási díj? A Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat költségvetésénél a cigány tanulók támogatásánál 0 Ft szerepel, viszont a 

telefonkártya és telefondíj soron 118 e Ft. Nagy aránytalanságot látok 

gazdálkodásukban. 

 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető a feltett kérdésekre az alábbiakban válaszol: 

 

- Az 554 e Ft Ercsényi Pétertől visszavásárolt telekből származik, amit az önkormányzat 

aztán Tóth Tamásnak értékesített. 

- A védőnői kiadásokra többet kaptunk az OEP-től. 
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- A pénzeszköz átadásnál jelentkező különbség könyvelési folyamat, a megkapott 

pótelőirányzatok kifizetése megtörtént, az előirányzat-módosítás év végén 

egyösszegben történik.  

- A kábeltévénél  a képviselő-testület 2004. évi határozata értelmében 2500 Ft 

érdekeltségi díjat vállalt át bekötésenként. A tervezéskor nem lehetett pontosan 

megállapítani, hogy hányan kívánnak rákötni az új rendszerre. A tényleges igény 

alapján kellett kifizetni az 1.065.000 Ft-ot. A harangláb felújítása 2004. évben elkészült, 

a visszajelzés szerint használat közben kilengett az építmény, a stabilitás javítása 

érdekében kötelekkel rögzítették. A Sport utca felújítás pályázati pénzből valósult meg, 

a költségvetésben tervezett 1.241.000 Ft a saját erő. A pályázati pénz lehívása 

folyamatban van, az előirányzat-módosítás ezt követően fog megtörténni. 

- A körjegyzőségnél a vörsi kolléganő I. félévi megbízási díja szerepel.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál nem nagy pénzről van szó. Az érintett 

személyeket többször figyelmeztettük. Olyan témákat támogatnak, ami nem biztos, 

hogy fontos lenne. A pénzzel nem nagyon tudnak bánni. Kérem, aki az önkormányzat 

III. negyedévi költségvetési beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

108/2005. (XI.29.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2005. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló jelentést 

 

a) 374.007.000,- Ft eredeti, 374.513.000,- Ft módosított bevételi előirányzattal, 

316.753.000,- Ft teljesítéssel, 

 

b) 374.007.000,- Ft eredeti, 374.513.000,- Ft módosított kiadási előirányzattal, 

328.268.000,- Ft teljesítéssel, 

 

c) a 2005. szeptember 30-i állapotnak megfelelően 554.779,- Ft pénzkészlettel 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

2) A költségvetési rendelet módosítása. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

    (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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 Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke: 

 

A Bizottság egyhangúlag támogatta a költségvetés módosítását, a testületnek javasolja 

elfogadni. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül megalkotta következő rendeletét: 

 

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2005. (XI.29.) sz. rendelete 

az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 4/2005. (III.l.) sz. rendelet 

módosításáról 

 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Államháztartásról szóló – többször módosított 1992. XXXVIII. tv. 65. §-a alapján – 

figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 

– módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottakat – a 2005. évi 

költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 

 

I. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2005. évi költségvetése 

 

1. § 

 

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2005. évi költségvetésének bevételei és kiadásai 

főösszegét 375.982.000,- Ft-ban 

 

ezen belül 

felhalmozási bevételt      28.180.000 Ft-ban 

 ebből: intézményi bevétel         1.915.000 Ft 

  sajátos működési bevétel        3.160.000 Ft 

  költségvetési támogatások        5.747.000 Ft 

  felhalmozási bevétel         8.970.000 Ft 

  felhalmozási célú pénzeszköz átvétel      8.388.000 Ft 

 

felhalmozási kiadást                 24.224.000 Ft-ban 
 ebből: az önkormányzati beruházások összege     21.445.000 Ft 

  intézményi felhalmozás összesen        2.769.000 Ft 

 

működési bevétel                347.802.000 Ft-ban 

 ebből: intézményi bevétel     32.742.000 Ft 

  sajátos működési célú bevétel            104.398.000 Ft 

  költségvetési támogatás             158.911.000 Ft 

  működési célú pénzeszköz átvétel   36.567.000 Ft 

  működési célú hitel     14.134.000 Ft 

  int. pénzmaradv. visszafiz.           50.000 Ft 
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működési kiadást       351.758.000 Ft-ban 

 ebből: személyi jellegű kiadásokat    160.306.000 Ft 

  m. adókat terhelő járulékok      51.187.000 Ft  

  dologi jellegű kiadások    104.369.000 Ft 

  működési célú pénzeszköz átadás     16.238.000 Ft 

  szociálpolitikai juttatások      17.940.000 Ft 

  2004. évi CXXXV. tv. 51. § (2) bekezdés 

  a) pontja szerinti tartalék        1.718.000 Ft 

 

költségvetési létszámkeretet      81 főben állapítja 

meg. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2005. III. negyedévi 

beszámolóban kell alkalmazni. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározott 

módon.  

 

 

 

3) A 2006. évi költségvetési koncepció. 

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

    (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse az 

előterjesztést.  

 

Tolnai Anna gazdálkodásvezető ismerteti az előterjesztést. 

 

Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke: 

 

A Bizottság ezt a napirendi pontot is megtárgyalta, javasolja elfogadni a testületnek. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A horgászcentrum tervei, kivitelezési engedélyei készen vannak, ezzel a tavasszal 

tudunk pályázni. A Balatonszentgyörgy-Battyánpuszta közötti kerékpárút pályázatához 

10 %-os önrészt kell biztosítani. Hogy pályázunk-e azt a következő testületi ülésen 

fogjuk eldönteni. Az iskola költségvetési igénye 12 millió Ft-tal több az ez évinél.  
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Kérdés, hozzászólás: 

 

Farkas László képviselő: 

 

A közel 30 millió Ft-os önhiki nem jön össze, akkor tudjuk-e máshonnan finanszírozni? 

A végleges költségvetésbe kalkuláljuk be.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az önhiki az 50 %-os pedagógus bérfejlesztés miatt van.  

 

Vass Béla képviselő: 

 

Ennek akkora a súlya, valamilyen iránymutatást ad. 100 %-osnak venni nem lehet. 

Nemcsak pedagógus béremelésről van szó, hanem közalkalmazotti béremelésről. 

Elhangzott, hogy az iskolánál 3 év alatt 30 %-os emelés tapasztalható. Nem hiszem, 

hogy mindenben jól el vagyunk látva, a tárgyi feltételek úgy alakulnak. A Fonyódi 

Kistérségi Társulás települései között a balatonszentgyörgyi iskola a legolcsóbb. A 

gyermeklétszám fogyása sajnos országos probléma.  

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Balatonszentgyörgynek nem volt gondja visszamenőleg. Biztos, hogy vannak olyan 

területek, amelyeket vissza lehetne fogni.  

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki elfogadja az önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepcióját, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 8 igen, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

109/2005. (XI.29.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2006. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, megismerte, azt a 2006. évi 

költségvetési tervezés alapjának tekinti. 

 

1) A 2006. évi költségvetési bevételi előirányzatokat várhatóan 381.305.000,- Ft 

bevétellel (1. sz. melléklet), 

2) A 2006. évi költségvetési kiadási előirányzatokat várhatóan 381.305.000,- Ft 

kiadással (2., 3. sz. melléklet) tervezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 
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4) A települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás 

díjának megállapításáról rendelet alkotás. 
 Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

    (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

A rendeletben három új dolog van. Az egyik a folyékony hulladék kezelés, a másik a 6. 

§ (3) bekezdésében a folyékony hulladék közszolgáltatási díját az igénybe vevő 

lakosság közvetlenül a szolgáltatást végző részére fizeti meg, valamint a 2. sz. melléklet 

tartalmazza a közszolgáltatási díj 8 %-os emelésére tett javaslat. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Mindig rá kellett fizetni a díjra. Az ellenkezője soha nem fordult elő. A 8 % jól ki lett 

találva.  

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Az üzemanyagár növekedés az összköltség növekedésének az 1 %-át sem éri el. A 8 % 

indokolatlan. A közszolgáltatók  infláció közeli emelést hajtanak végre. Miért pont a 

szemétszállítás engedi meg azt, hogy jóval az infláción felül tesz javaslatot? 

 

Doroszi József alpolgármester: 

 

Tudomásom szerint a fonyódi önkormányzattól 24 %-ot kérnek. Nem kell azonnal 

elfogadni az ajánlatot. Nyilván a fonyódiak is alkudni fognak, akárcsak mi.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A 8 %-ot túlzottnak tartom, javasolom, hogy 5 %-os emelést fogadjon el a testület. 

Kérem, aki ennek figyelembe vételével elfogadja a települési hulladékkezelési 

rendeletet, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület a  javaslat figyelembe vételével 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

17/2005. (XI.29.) sz. rendelete 

 

a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának 

megállapításáról 
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A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) 

bekezdésében, valamint a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) 

bekezdés c) pontjában és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (a 

továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi hulladékkezelési 

közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjáról a következő rendeletet alkotja: 

 

I. 

 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) E rendelet célja, hogy a környezet védelme érdekében meghatározza 

Balatonszentgyörgy község közigazgatási területére kiterjedően azokat a feladatokat, 

amelyek a Hgt. és a végrehajtása tárgyában kiadott jogszabályok rendelkezéseiből 

adódóan a helyi önkormányzatra hárulnak. 

 

(2) E rendelet hatálya kiterjed Balatonszentgyörgy község közigazgatási területén lévő 

valamennyi ingatlan tulajdonosára, használójára (a továbbiakban: ingatlantulajdonos), a 

község területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet 

folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetekre. Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra és 

az azzal összefüggő tevékenységekre. A közterületek használatát, tisztántartását és az 

állattartás szabályait külön önkormányzati rendelet (Települési Rendtartás) tartalmazza. 

 

(3) E rendelet alkalmazásában 

 

1. Települési hulladék: 

 

a) Települési szilárd hulladék 

 az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a nem lakás céljára 

szolgáló helyiségekben és területein, 

 intézményekben, közforgalmi és zöldterületen, 

 gazdasági vállalkozások nem technológiai tevékenységéből keletkező 

veszélyesnek nem minősülő, a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és 

összetételű, azzal együtt keletkező hulladék. 

 

 

 

b) Települési folyékony hulladék (továbbiakban: szennyvíz) 

 az emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és 

egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, 

 a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, 
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 a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származó 

olyan szennyvíz, amely szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító 

telepen keresztül nem kerül elvezetésre. 

c) Egyéb települési hulladék 

 gazdasági vállalkozások technológiai tevékenysége során keletkező, veszélyes 

hulladéknak nem minősülő hulladék. 

 

2. Lim-lom: a lakásban, emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozott 

szilárd hulladék, nagyobb méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási 

berendezés és készülék, rendeltetésszerű használatra már nem alkalmas egyéb lom. 

 

3. Hulladékkezelő: az a gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot gazdasági 

tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli. 

 

4. Feljogosított hulladékkezelő: környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező 

hulladékkezelő. 

 

5. Közszolgáltató: hulladékkezelésre feljogosított azon gazdálkodó szervezet, amellyel a 

közszolgáltatás ellátására az önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést 

kötött. 

 

6. A közszolgáltatás tárgya: az 1. a) és b) pontjában meghatározott települési hulladék. 

 

7. Gyűjtőedény. a települési szilárd hulladék gyűjtésére kifejlesztett, a közszolgáltató 

járművéhez rendszeresített, e rendelet 3. § (12) bekezdésében feltüntetett űrtartalmú 

szabványos gyűjtőtartály. 

 

 

II. 

 

A hulladékkezelési közszolgáltatás 

 

2. § 

 

(1) Balatonszentgyörgy község önkormányzata kötelezően ellátandó közszolgáltatásként 

az ingatlantulajdonosoknál és gazdálkodó szervezeteknél keletkező települési szilárd és 

folyékony hulladék rendszeres gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására 

(elhelyezésére) hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. 

 

(2) Az ingatlantulajdonos és gazdálkodó szervezet az ingatlanán, illetve tevékenysége 

során keletkezett, az 1. § (3) bekezdés 1. a) és b) pontjában meghatározott települési 

hulladék elhelyezéséről a hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételével 

köteles gondoskodni. 

 

 

(3) Mentesül a közszolgáltatás kötelező igénybe vételétől az a gazdálkodó szervezet, 

amely a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett - a települési hulladék 

ártalmatlanítására alkalmas - berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, ha a 
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tevékenysége során képződött települési hulladék ártalmatlanításáról ezekben a 

berendezésekben, létesítményekben gondoskodik. A jogerős engedély megszerzéséig a 

közszolgáltatás igénybe vétele kötelező. 

 

(4) Nem mentesül a közszolgáltatás kötelező igénybe vételétől a gazdálkodó szervezet, ha 

a települési hulladékkezelés környezeti szempontból a (3) bekezdésben írtaknál 

lényegesen kedvezőbb megoldással történik. Az erről szóló igazolást a környezetvédelmi 

felügyelőségtől a közszolgáltató szerzi be. A közszolgáltatás igénybe vétele az igazolás 

közlésétől válik kötelezővé. 

 

(5) A (3) bekezdés szerinti mentességet élvező gazdálkodó a közszolgáltató felé köteles 

igazolni, hogy a mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, és köteles jelezni, ha a 

hulladék kezelésében változás következett be. 

 

(6) A települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási 

szerződés 

 
a) ingatlantulajdonosok esetében a közszolgáltatás igénybe vételével jön létre, valamint akkor is, ha 

a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását felajánlja, rendelkezésre állását igazolja, 

b) gazdálkodó szervezetek esetében az egyedi közszolgáltatási szerződés aláírásával jön létre a 

tevékenységük tényleges gyakorlásának idejére, vagy ha az előzetesen nem határozható meg, 
legalább két hónaptól kezdődő folyamatos időtartamra. 

Azon kereskedelmi egységek, melyek élelmiszer feldolgozásával foglalkoznak, a keletkező hulladékot 

hetente kötelesek elszállíttatni. 

 

A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit az 1. számú melléklet rögzíti. 

 

(7) A szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítéséről és a szennyvíz 

elszállításáról, mind az ingatlantulajdonos, mind a gazdálkodó szervezet megrendeléssel, 

vagy egyedi közszolgáltatási szerződés megkötésével köteles gondoskodni. 

 

 

III. 

 

A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei 
 

3.§ 

 

(1) Balatonszentgyörgy község közigazgatási területén 

a 2.§.(1) bekezdésének megfelelő  szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást a 

ZÖLDFOK Rt.(Siófok, Bajcsy Zs.u. 220.), mint a rendelet szerinti közszolgáltató végzi 

az önkormányzattal kötött megállapodás alapján, míg a folyékony hulladékkezelési 

közszolgáltatást a KO-SZESZ Kft. (Marcali, Táncsics u.20.) mint a rendelet szerinti 

közszolgáltató a Marcali Önkormányzattal a Balatonszentgyörgyi  Önkormányzat által 

kötött megállapodás alapján.” 
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b.) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a Hgt. 

23.§. g./ pontja alapján és a jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és 

terjedelemben jogosult. 

 

c.) A közszolgáltató a Hgt. 23.§. g./ pontjában meghatározott közszolgáltatással 

összefüggő személyes adatok kezelésére jogosult. A közszolgáltatással összefüggő 

személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben kezelhető. 

 

d.) A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles 

gondoskodni az adatok biztonságáról. 

Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. 

 

e.) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az 

ingatlantulajdonos (illetve az ingatlan nyilvántartásban szereplő jogosult) azonosítására, 

a közüzemi szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralékok 

behajtására használhatja fel. 

 

f.) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő 

személyes adat nyilvánosságra hozatalára. 

 

 
(2) A települési szilárd hulladék rendszeres elszállításáról a közszolgáltató az 

ingatlantulajdonosoktól és gazdálkodó szervezetektől heti gyakorisággal, a 

közszolgáltatási szerződésben meghatározott, és a helyben szokásos módon meghirdetett 

napokon, az e rendelet 3. § (12) bekezdés szerinti gyűjtőedényben köteles gondoskodni. 

 

(3) A települési szilárd hulladékot csak az előző bekezdésben írt gyűjtőedényben, 

kizárólag a szállítás napján 08 óráig lehet az ingatlan bejárata előtti közterületre 

kihelyezni oly módon, hogy az a közszolgáltató járművére könnyen felhelyezhető legyen. 

 

(4) A közszolgáltató erre vonatkozó igény esetén, külön térítés ellenében köteles a 

rendszeresített gyűjtőedény megvásárlását vagy bérletét a közszolgáltatás igénybe 

vételére kötelezett részére biztosítani. 

 

(5) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék elszállítására 

a közszolgáltatás igénybe vételére kötelezett ingatlantulajdonos a szolgáltató által 

rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult. 

 

(6) Az ingatlantulajdonos és gazdálkodó szervezet télen - szükség esetén - az ingatlan 

bejárata előtti közterület és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles 

létesíteni, azt a hótól megtisztítani, síkosság mentesíteni, annak érdekében, hogy a 

gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyag zsák elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen 

történhessen. 
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(7) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény 

saját ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlantulajdonos, illetve a gazdálkodó 

szervezet kötelezettsége. 

 

(8) Közterületen bármilyen méretű gyűjtőedény elhelyezése - a szállítás napját kivéve -, 

vagy tárolása kizárólag a közterület használatára vonatkozó önkormányzati rendelet 

előírásai szerint történhet. 

 

(9) Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a közszolgáltató 

gépjárműve az ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési szilárd hulladék átvétele az 

önkormányzat által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen történik. 

 

(10) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet köteles a gyűjtőedény folyamatos 

tisztántartásáról, szükség szerinti fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról 

gondoskodni. 

 

(11) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot, illetve anyagot elhelyezni (pld: maró 

lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.), amely veszélyezteti a 

közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, megrongálhatja a 

közszolgáltató járművét, beszennyezheti a közterületet, vagy egyéb balesetet, kárt 

okozhat. 

 

(12) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék maximális tömege: 

 

60 literes edényzet esetében 15 kg 

110 és 120 literes edényzet esetében 25 kg 
240 literes edényzet esetében 50 kg 
1100 literes edényzet esetében            250 kg 

 
lehet. 

 

(13) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles 

végezni. A közszolgáltató kártérítési kötelezettségére és a szerződésszegés 

jogkövetkezményeire a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

(14) A közszolgáltató a munkavégzés során köteles biztosítani, hogy munkavállalói a 

gyűjtőedényt a kiürítés után az átvétel helyére visszahelyezzék, és az ürítéskor kihullott 

települési szilárd hulladékot összetakarítsák. 

 

(15) Tilos a települési szilárd hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, szállítás és 

lerakás szabályaitól eltérő módon kezelni. 

 

A folyékony hulladék közszolgáltatással kapcsolatban az ingatlan tulajdonosok 

jogai és kötelezettségei 

 

4.§. 

 

(1) Az ingatlanon keletkező folyékony hulladék gyűjtésére szolgáló közműpótló 

berendezés kialakítását a tulajdonos az ingatlanon belül és az építési hatóság által 
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engedélyezett, külön jogszabályokban meghatározott módon, vízzáró közműpótló 

berendezésben köteles gyűjteni, oly módon, hogy az ne idézzen elő talaj-,  vagy 

talajvízszennyezést. 

 

(2) A szennyvízközcsatorna hálózatba be nem kapcsolat ingatlan tulajdonosa a 

települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére – a Hgt. 12-

13.§.-ai, illetve a 20-21.§.-ai, és a 23.§.b.) pontja alapján – e rendeletben meghatározott 

a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő szolgáltatását köteles igénybe 

venni. 

 

(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a szennyvíz-

szállító eszköz mérőberendezése alapján köteles a rendelet szerinti díjat megfizetni.  

 

 

5. § 

 

(1) A települési szilárd hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról az 

önkormányzat - a közszolgáltató előzetes értesítése alapján - az ingatlantulajdonosokat és 

gazdálkodó szervezeteket a helyben szokásos módon tájékoztatja. 

 

(2) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési 

szilárd hulladék elszállítását, ha 

 

a) nem az 1. § (9) bekezdésében meghatározott gyűjtőedényben vagy a 3. § (5) 

bekezdés szerinti műanyag zsákban került kihelyezésre, 

b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely a 

települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható vagy ártalmatlanítható 

(3. § (11) bekezdés), 

c) a gyűjtőedény közterületen oly módon került elhelyezésre, hogy azt a 

közszolgáltató munkavállalói nem tudják járművel megközelíteni, 

d) az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás szüneteltetését kérte, 

e) a gazdálkodó szervezet nem kötött egyedi közszolgáltatási szerződést. 

 

(3) A nem a 3. § (2) szerinti mennyiségben vagy módon kihelyezett települési hulladékot 

- megrendelés alapján - a megrendelés elfogadásától számított 3 napon belül köteles a 

közszolgáltató elszállítani. E határidő, amennyiben munkaszüneti nap is közbe esik, 

további egy nappal meghosszabbodik. 

 

(4) Az önkormányzat a háztartásokban keletkező lim-lom elszállíttatásáról - a 

közszolgáltatóval kötött megállapodás alapján - évente egy alkalommal az 

ingatlantulajdonosok számára térítésmentesen gondoskodik, melyről az érintetteket a 

helyben szokásos módon tájékoztatja. 

 

 

IV. 

 

A közszolgáltatás díja 

 



 15 

6. § 

 

(l) A települési szilárd hulladék rendszeres elszállításáért a 2. § (2) és (4) bekezdésében 

megjelölt, a közszolgáltatás igénybe vételére kötelezett ingatlantulajdonos, vagy 

gazdálkodó szervezet az e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott összegű 

rendszeres közszolgáltatási díjat köteles a közszolgáltatónak megfizetni. 

 

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás díját az önkormányzat a 242/2000. (XII. 23.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) alapján határozza meg. Az egységnyi díjtétel az 

elszállításra átvett hulladék tömeg szerint meghatározott díja. 

 

(3) Az e rendelet 1. § (3) bekezdés 1. b) pontjában írt szennyvíz gyűjtésének, 

szállításának, ártalmatlanításának a folyékony hulladék egységnyi térfogata alapján 

számított közszolgáltatási díját az igénybe vevő lakosság közvetlenül a szolgáltatást 

végző részére fizeti meg. 

 

 

(4) Az előző (1)-(3) bekezdések szerint meghatározott közszolgáltatási díj a 

közszolgáltató által készített díjkalkuláción alapul, és az egyben a közszolgáltató által az 

adott közszolgáltatásra alkalmazható díj legmagasabb mértéke. A díjkalkulációnál az R 6. 

§ (4) bekezdésben írt díjcsökkentő tényezőket is figyelembe kell venni. 

 

(5) A közszolgáltatás igénybe vételére kötelezett nem tagadhatja meg a közszolgáltatási 

díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, hogy 

a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás 

teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja. 

 

(6) Mentesül az ingatlantulajdonos a háztartásban keletkezett települési szilárd hulladék 

közszolgáltatási díjának megfizetése alól. Az így felmerülő költségeket az önkormányzat 

a közszolgáltató részére megtéríti. Az elszámolás során az elszállításra átvett hulladék 

tömegét csökkenteni kell a gazdálkodó szervezetektől átvett hulladék tömegével. 

 

(7) Nem kell a gazdálkodó szervezetnek közszolgáltatási díjat fizetni, ha a 2. § (3) 

bekezdés alapján mentesül a közszolgáltatás igénybe vételének kötelezettsége alól, a 

mentesség idejére, illetve a hivatkozott bekezdésben meghatározott feltételek 

fennállásáig. 

 

(8) Mentesül a gazdálkodó szervezet az 5. § (2) bekezdés szerinti díj megfizetése alól, 

amennyiben gazdálkodó tevékenységét szünetelteti (2. § (6) bekezdés b) pont) feltéve, 

hogy az arra vonatkozó bejelentést a közszolgáltatónak írásban a megelőző hónap 20. 

napjáig megtette, az azt követő hónap l. napjától, egyéb esetben a bejelentést követő 

második hónap 1. napjától. 

 

A szüneteltetés időtartama alatt a kihelyezett települési szilárd hulladék elszállítására a 

közszolgáltató nem köteles. 

 

(9) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjat a gazdálkodó 

szervezettől a 2. § (6) bekezdés b) pontja szerinti szerződésben meghatározott időpontban, 
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az önkormányzattól havonta utólag jogosult a közszolgáltató - számla ellenében - 

beszedni. A fizetésre kötelezett a számla kézhezvételét követő 8 napon belül köteles azt 

kiegyenlíteni. A késedelmes teljesítésre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

 

7. § 

 

A települési szilárd hulladék kezelésének közszolgáltatási díját az önkormányzat 

Képviselő-testülete legalább egy évi díjfizetési időszakra - jelen rendelet 2. és 3. számú 

melléklete szerint - határozza meg, és a helyben szokásos módon teszi közzé. A díjfizetési 

időszak kezdete a díj megállapítását követő év január 1-e. 

 

 

V. 

 

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó 

egyéb települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenység  

ellátásának rendjére vonatkozó előírások 

 

 

8. § 

 

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatást az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, 

szolgáltató, egyéb gazdasági, valamint a közintézmények működése során technológiai 

tevékenységből keletkezett hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladékfajták esetében az 

érintett személynek vagy szervezetnek a Hgt. 13. § (1) bekezdésében megjelölt, a 

hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia. 

 

(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy más 

módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá ártalmatlanításáról vagy 

hasznosításáról gondoskodni. 

 

(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék 

termelője, birtokosa 

 

 a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy 

hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, 

vagy 

 az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő 

átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. 

 

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az önkormányzat által kijelölt, továbbá 

egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy 

hasznosító helyre a hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is 

elszállíthatja. 
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(5) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladék közszolgáltatáson kívüli elszállításához a 

hulladékszállítási tevékenységre feljogosított - az 1. § (3) bekezdés 6. pont szerinti - 

gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni. 

 

(6) A feljogosított hulladékkezelő igénybe vétele mellett történő szállítás esetén a 

gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg 

az ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a 

külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként 

nyilvántartani, és erről a hatóságoknak bejelentést tenni. 

 

(7) A (6) bekezdésben előírt kötelezettség - a külön jogszabályokban meghatározottak 

szerint - mind a kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb 

ártalmatlanító hely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) egyformán terheli. 

 

(8) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító 

helyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében ártalmatlanítási díjat 

köteles fizetni a lerakóhely üzemeltetője részére. 

 

 

9. § 

 

(1) Ha az ingatlantulajdonos vagy gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás alá nem tartozó 

hulladék elszállításával a közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés, a szolgáltatás és a 

díjfizetés feltételeiben történő megállapodásuk alapján a közszolgáltató a megjelölt 

időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő 

gyűjtőedényt a rendelkezésre bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi, és gondoskodik a 

kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezésről. 

 

(2) Az ingatlantulajdonos vagy gazdálkodó szervezet 24 órán belül köteles a biológiailag 

lebomló, erőteljes bűzös szagot árasztó hulladék keletkezése, illetőleg a gyűjtőedény 

telítődése esetén az elszállíttatásról gondoskodni. 

 

10. § 

 

(1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője, 

birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a 

közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint eljárni. 

 

(2) Az e fejezetben szabályozott egyéb települési szilárd hulladék elszállítása esetében a 

szállítás időpontjára, a gyűjtőedény közterületen történő elhelyezésére és kihelyezésére, a 

gyűjtőedényben elhelyezhető anyagokra a 3. § (3), (6)-(7) és (11) bekezdései 

értelemszerűen vonatkoznak. 

 

 

VI. 

 

A települési szilárd hulladék egyes összetevőinek gyűjtése 
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11. § 

 

(1) A települési szilárd hulladék egyes összetevőinek közszolgáltatás keretében történő 

szelektív (anyagmennyiség szerinti) összegyűjtését, a gyűjtés rendszerességét, az igénybe 

vehető gyűjtőedény típusát a közszolgáltatási szerződés tartalmazza, egyben - a település 

rendezési tervével összhangban - meghatározza a szelektív gyűjtésre igénybe vehető 

gyűjtőpontok helyét. Az ingatlantulajdonosok tájékoztatásáról az önkormányzat a helyben 

szokásos módon gondoskodik. 

 

(2) A szelektív gyűjtésben résztvevő ingatlantulajdonos az (1) bekezdésben meghatározott 

szelektív gyűjtésre létesített gyűjtőpont igénybe vételéért külön díjat nem fizet. 

 

 

VII. 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

12. § 

 

„A települési hulladék kezelésével kapcsolatos előírások megszegése" 

 

Aki e rendelet 2. § (6) bekezdés b) pontjában, a 3. § (3), (6)-(7) és ( 11) bekezdésében, 

továbbá 9. § (2) bekezdésében meghatározott, a települési hulladék kezelésével és a 

közszolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos kötelezettségeit megszegi, 

 

harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 

13. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba a (2)-(3)  bekezdésben foglalt eltéréssel. 

 

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a többször módosított 12/2002./XI.27./sz. 

rendelet a hatályát veszti. 

 

(3)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározott 

módon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

5) A helyi adókról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetbe foglalása. 

 Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

    (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

A jogbiztonság azt követeli meg, hogy egy egységes rendeletet alkosson a testület. Az 

értelmező rendelkezések között a nettó árbevétel meghatározása változik. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az adórendeletben lényeges változás nincs, adót nem emel a testület. Kérem, aki a 

rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

18/2005. (XI.29.) sz. rendelete 

 

a helyi adókról 

 

 

A Képviselő-testület a helyi adókról szóló l990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 

1.§ (1) bekezdésében és 6.§-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 

(továbbiakban R) alkotja: 

 

I.   

 

Általános rendelkezések 

 

1.§. 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestülete illetékességi területén 

helyi adókat állapít meg: 

 

 

a.) lakásra és nem lakás céljára szolgáló épületre, épületrészre: 

- építményadót 

 

b.) önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező 

magánszemély (ek) tulajdonában lévő lakásra, és a lakásbérleti jogviszonyra 

- magánszemélyek kommunális adóját 
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c.) nem állandó lakosként való tartózkodásra 

- idegenforgalmi adót, 

 

d.) munkaerő foglalkoztatására: 

- vállalkozók kommunális adóját, 

 

e.) az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység után: 

- helyi iparűzési adót 

 

 

2.§ 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed: 

      a/ magánszemélyekre, 

      b/ a jogi személyekre, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, 

      c/ a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülésére. 

 

(2) Adómentes az (1) bek. b/ - c/ pontjában 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 minősülő nevelési-oktatási 

intézmény abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási 

tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után  társasági adófizetési 

kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv  esetében - eredménye után a központi 

költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

A feltétel meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. 
 

 

(3) A kultúra, sport, oktatás céljára létrehozott alapítvány mentes a helyi adó alól. 

 

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély 

és szervezet is, feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerződés vagy 

viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében a Pénzügyminiszter 

állásfoglalása irányadó. 

 

(5) A R. hatálya - a Htv. 34. §-ban foglaltak kivételével - nem terjed ki a Magyar 

Nemzeti Bankra, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaságra, a 

Magyar Államkincstár Részvénytársaságra, az Államadósság Kezelő Központ 

Részvénytársaságra, az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó büntetés-

végrehajtási vállalatra és annak a fogva tartottak foglalkoztatását végző jogutódjára, 

valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.§-

ának 28. pontjában meghatározott, külföldön tevékenységet végzőre, utóbbira 

azonban csak a helyi iparűzési adó vonatkozásában.  

 

(6) Az (1) bekezdésben  felsorolt adóalanyok az önkormányzat területén működő 

szervezet oktatási-, nevelési-, kulturális- és sporttevékenységének támogatására 

befizetett összeg 10 %-át a helyi adóból levonhatják. 
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(7) Az adókedvezmény - kérelem alapján - az adóelőleggel szemben, vagy az 

adóleszámoláskor érvényesíthető adójóváírással. 

 

 

II. 

 

Az egyes adókra vonatkozó különös rendelkezések 

 

 

Magánszemélyek kommunális adója 
 

3.  § 

 
 

(1) Kommunális adó kötelezettség terheli a R. 10.§.-ában meghatározott 

magánszemélyt, amennyiben a 11.§. g.)  pontjának hatálya alá tartozik. 

 

(2) Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat 

illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával 

rendelkezik. Amennyiben a lakás bérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor 

valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott 

megállapodásban, az abban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen 

megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok. 

 

4.§ 

 

Mentes a magánszemélyek kommunális adó fizetési kötelezettsége alól: 

 

a./ A magánszemély tulajdonában  lévő lakás, ami után építményadót fizetnek.  

b./ Az egyedül élő 70 év feletti, illetve a 70 év feletti házastársak, aki/k/ az 

önkormányzat illetékességi területén állandó lakos/ok/. 

c./ A magánszemély tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. 

 

5.§ 

 

(1) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a R.13.§.ában foglaltak az 

irányadók. 

 

(2) A 3.§. (2) bekezdésében foglalt lakásbérlet jog esetén az adókötelezettség  a 

lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik és a jogviszony 

megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. 

 

(3)  A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a 

második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. 

 

6.§ 

 

Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 6000 Ft/év. 
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7.§ 

 

(1)Az adót az adóhatóság kivetéssel állapítja meg és határozattal közli az adóalannyal.  

 

(2) Az adókötelezettség keletkezését, illetve megszűnését a változást követő 15 napon 

belül kell bevallani bevallás benyújtásával.  

 

8.§ 

 

A magánszemélyek kommunális adóját két egyenlő részletben március 15-ig, illetve 

szeptember 15-ig kell megfizetni. 

 

 

Építményadó 

 

9.§ 

 

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás, 

üdülő, és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban: építmény). 

 

(2) Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény 

rendeltetésszerű használatához szükséges – az épületnek minősülő építmény esetén 

annak hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő építmény esetén az általa 

lefedett földrészlettel egyező nagyságú – földrészlet. 

 

10.§ 

 

(1) Az adó alanya (2.§) az, aki az év első napján az építmény tulajdonosa. Több 

tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. 

Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog 

terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. 

 

(2) Több tulajdonos esetén valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az 

adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet 

térni. 

 

 

11.§ 

Mentes az adó alól: 

 

a.)  a szükséglakás 

b.) a gyógy-, vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő komfort 

nélküli     

       lakából 100 m2, 

c.) a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási 

intéz- 

       mények céljára szolgáló helyiség, 

d.)  a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény, 
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e.)  a lakás és az üdülő épülethez tartozó kiegészítő helyiségek, 

f.) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy 

növénytermesztésre szolgáló épület vagy    az állattartáshoz, 

növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, 

terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany 

rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez 

kapcsolódóan használja. 

g.) az a lakás, lakrész, garázs, amelynél a 9.§.(1) bekezdés szerinti adó alanya az 

önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik és abban 

ténylegesen lakik. 

 

12.§. 

 

Adófelfüggesztés 

 

Az önkormányzat az adófelfüggesztés tárgyában az 1990.évi C.tv. 14/A.§.-ában 

foglaltakat alkalmazza. 

 

13.§ 

 

(1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását 

követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy a nélkül használatba 

vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első 

napján keletkezik. 

 

(2) Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület 

módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell 

figyelembe venni. 

 

(3) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az 

építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre 

vonatkozó adókötelezettség szűnik meg. 

 

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

 

14.§ 

 

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

 

15.§ 

 

Az adó mértéke 300 Ft/m2. 

  

16.§ 

 

(1) Az adóalanynak az adókötelezettség keletkezését, valamint az építményadóban 

történt változást követő 15 napon belül adóbevallást kell tenni. 

 



 24 

(2) Az építményadót az adóhatóság kivetés útján állapítja meg, és határozattal közli az 

adóalannyal. 

 

17.§ 

 

Az adóköteles építmény utáni adót az adózónak félévenként két egyenlő részletben, az 

adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni. 

 

Idegenforgalmi adó 

 

18.§ 

 

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az 

önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 

 

 

19.§ 

 

Az adókötelezettség alól mentes: 

 

a/ a18. évét be nem töltött, továbbá a 70. évét betöltött magánszemély, 

 

b/ az egészségügyi-, szociális intézménybe beutalt magánszemély, 

 

c/ a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony 

alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakmunkásképzés keretében, a 

szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel 

rendelkező, vagy a R 28. § (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén 

vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott 

munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó 

magánszemély, továbbá 
 

d/ az, aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülésre, pihenésre szolgáló 

építmény tulajdonosa vagy bérlője, illetve a tulajdonos, bérlő hozzátartozója. (A 

hozzátartozó fogalmára a Ptk. 685.§ b/ pontja az irányadó.) 

 

 

 

20.§ 

 

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 

 

21.§ 

 

(1) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 100 Ft. 

 

(2) Az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig adóbevallást kell 

adni, és az ez ideig beszedett adót be kell fizetni. 
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22.§ 

 

(1) Az idegenforgalmi adót  

 

a./ kereskedelmi szálláshelyeken az üzemeltető,  

 

b/ a szervezet-üdültetésre beutaltakról, a beutaló jegy átadása alkalmával az üdülőt 

fenntartó szerv,  

 

c/ fizető-vendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után a szálláshelyi díjjal együtt a 

szállásadó, illetőleg a közvetítésre jogosított szerv,  

 

d.) az a.)-c.) pont alá nem tartozó bármely ingatlan (építmény) üdülés céljára történő 

bérbeadása, ingyenes használatra átadása esetén az ingatlan bérbevevőjétől 

(használójától) az egész bérleti, használati időre egy összegben az ingatlan tulajdonosa 

vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult szedi be. 

 

szedi be. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett 

akkor is tartozik megfizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. 

 

Vállalkozók kommunális adója 

 

23.§ 

 

(1)Kommunális adókötelezettség terheli a R.2.§ (1) bekezdésében felsorolt adóalanyok 

közül a vállalkozót, függetlenül a 3.§.-a alapján egyébként fennálló adókötelezettségtől. 

 

 

(2) Mentes a vállalkozók kommunális adófizetési kötelezettség alól az ideiglenes 

alkalmi tevékenység, amely nem minősül idényjellegű tevékenységnek. 

 

(3) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany székhelye vagy csupán 

telephelye (részlege) található az önkormányzat illetékességi területén. 

 

 

 

 

24.§ 

 

Az adó alapja az adóalany által az önkormányzat illetékességi területén 

foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma. 

 

25.§ 

 

Az adó mértéke a R. 24.§-a szerint számított korrigált átlagos statisztikai létszám után 
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2000 Ft/év/fő. 

 

26.§ 

 

Ha az adókötelezettség nem áll fenn a teljes évben, az adó évi mértékének időarányos 

részét kell számításba venni. 

 

Iparűzési adó 

 

27.§ 

 

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 

végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). 

 

(2) Az adó alanya a vállalkozó. 

 

(3) Adóköteles iparűzési tevékenység a vállalkozó e minőségben végzett nyereség, 

illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 

 

28.§ 

 

(1) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat 

illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, 

hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. 

 

(2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi 

terültén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó: 

a./ piaci- és vásározói kiskereskedelmet folytat,  

 

b./ építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, 

feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama 

adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység 

folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének 

helye telephelynek minősül, 
 

 

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. 
 

 

 

29.§. 

 

(1) A 31.§.(1) bekezdés szerinti adóalap csökkenthető az adóévi működés hónapjai 

alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak az előző 

adóévi működés hónapjai alapján az előző adóévre számított átlagos statisztikai 

állományi létszámhoz képest bekövetkezett – főben kifejezett – növekménye 

után 1 millió forint/fő összeggel. 
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(2) Nem vehető igénybe az adóalap – mentesség azon létszámbővítéshez, amely 

állami támogatás igénybevételével jött létre. E bekezdés alkalmazásában állami 

támogatás a Munkaerőpiaci Alapból folyósított olyan támogatás, amelynek 

feltétele új munkahely létesítése. 

 

(3) Az átlagos statisztikai állományi létszámot a Központi Statisztikai Hivatal 

Útmutató az intézményi munkaügyi statisztika kérdőíve 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 megelőzősen 

a vállalkozóval a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti 

kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozásnál tartozott az átlagos statisztikai 

létszámba. 
 

(4) Az adóévben jogelőd nélkül alakult vállalkozó - magánszemély vállalkozónál 

vállalkozónak az adóévet megelőző két adóév egyikében sem minősülő vállalkozó - 

esetén az előző adóévi statisztikai állományi létszámnak nulla főt kell tekinteni. Az 

adóévben átalakulással létrejött vállalkozó esetén az adóévet megelőző adóév 

statisztikai állományi létszámának a jogelőd vállalkozó statisztikai állományi 

létszámát kell tekinteni. Az adóévben szétválással (különválás, kiválás) létrejött 

vállalkozók esetén az adóévet megelőző adóév számított statisztikai állományi 

létszámának a jogelőd vállalkozó statisztikai állományi létszámának olyan arányával 

számított összegét kell tekinteni, amilyen arányt a szétválással létrejött vállalkozók 

végleges vagyonmérlegeiben külön-külön feltüntetett vagyonérték képvisel a 

szétválással létrejött vállalkozók végleges vagyonmérlegeiben szereplő együttes 

vagyonértékben. Az adóévben egyesüléssel (összeolvadás, beolvadás) létrejött 

vállalkozó esetén az adóévet megelőző év statisztikai állományi létszámának az 

egyesülés előtt meglévő jogelőd vállalkozók együttes statisztikai állományi 

létszámát kell tekinteni. 

 

(5) Az adóalap-mentesség az adóévet követően az adóévről szóló bevallásban 

vehető igénybe. 

 

(6) Ha az adóévben a vállalkozó átlagos statisztikai állományi létszáma az előző 

adóév átlagos statisztikai állományi létszámához képest 5.%-ot meghaladó 

mértékben csökken, akkor az adóévet megelőző adóévre igénybe vett adóalap-

mentesség összegével a 31.§.(1) bekezdés szerinti adóalapot meg kell növelni. 

 

 

30.§ 

 

(l) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik, és 

a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg. 

 

(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 

tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama irányadó az 

adókötelezettség időbeni terjedelmére. 
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31.§ 

 

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített 

termék, illetőleg a végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk 

beszerzési értékével, 2000. január 1-től  az anyagköltséggel, továbbá a közvetített 

szolgáltatások értékével. 

 

(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű 

iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább 

jellemzően - a vállalkozónak kell az 1.sz. mellékletben meghatározottak szerint kell 

megosztania. 

 
(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység 

végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy 

napnak számít. 

 

32. § 

 

(1) A 31.§ (1) bekezdésétől eltérően  

a.) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint, az adóévben átalányadózó 

magánszemély (egyéni vállalkozó) vállalkozó,  

 

b.) a 38. § 18. pontja a)- d) pontja szerinti más vállalkozó, feltéve, hogy nettó 

árbevétele az adóévet megelőző adóévben – 12 hónapnál rövidebb adóévet 

megelőző adóév estén napi arányosítással számítva időarányosan – nem haladta 

meg a 4 millió forintot, illetve a tevékenységét adóévben kezdő vállalkozó esetén 

az adóévben – időarányosan – a 4 millió forintot várhatóan nem haladja meg. 

 

(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 tevékenységből származó - bevételének 80 %-a . 

 

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

árbevételének 80%-a. 

 

(4) Ha az adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózásra 

való jogosultság nem munkaviszony létesítése miatt szűnik meg, vagy ha az (1) 

bekezdés b.) pontjában említett vállalkozó az adóévben – időarányosan - 4 millió 

forintot meghaladó nettó árbevételt ért el, akkor az adó alapját - az adóév egészére - a 

31. § (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 veszti el, hogy 

az adóévben elért árbevétele a 4 millió forintot nem haladja meg az iparűzési adójának 

alapját ebben az adóévben a (3) bekezdés alkalmazásával is megállapíthatja.  
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(5) Az adó alapjának (2) vagy (3) bekezdés szerinti  megállapítása adóévre választható, 

az erről szóló bejelentést az adóévet megelőző adóévről szóló bevallással egyidejűleg, 

a tevékenységét évközben kezdő vállalkozó, illetve, ha az önkormányzat az adót év 

közben vezeti be, akkor az adókötelezettség keletkezését, illetve az önkormányzat adót 

bevezető rendeletének hatályba lépését követő 15 napon belül kell megtenni az 

adóhatósághoz. 

 

33. § 

 

(1) Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját – a 31. 

§ (1) bekezdésében vagy a 32. §-ban foglalt előírásoktól eltérően – az egyszerűsített 

vállalkozói adó alapjának 50%-ban is megállapíthatja. 
 

 

(2) Az adó alapjának az (1) bekezdés szerinti megállapítása adóévre választható, az erről 

szóló bejelentést a 32. § (5) bekezdése szerint kell megtenni.  

 

(3) Ha a vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól kikerül, 

akkor az adó alapját az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti adóévre 

az (1) bekezdés szerint, a naptári év hátralévő részére a 31. § (1) bekezdése vagy a 32. 

§ előírásai szerint kell megállapítani, utóbbi esetén feltéve, hogy a 32.-ban foglalt 

feltételek egyébként fennállnak.  

 

(4) Ha a vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól kikerül, 

akkor 

 

a) köteles azt 15 napon belül bejelenteni az önkormányzat adóhatóságának, s ezzel 

egyidejűleg a naptári év hátralévő részére bejelentést tenni a várható adó 

összegéről. A bejelentett várható adó összege alapján az adóhatóság megállapítja 

az adóelőleg összegét, 

b) az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvényben meghatározott időpontig 

köteles benyújtani, s ezzel egyidejűleg az adóévre már megfizetett előleg és a 

ténylegesen fizetendő adó összegének különbözetét megfizeti, illetve igényelheti 

vissza.  

 

34.§ 

 

(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 

 

2 %-a. 
 

 

 (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: 

a) a 28. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári 

naponként 1000 Ft, 

b) a 28. § (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári 

naponként 3000 Ft.  
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Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 

 

35.§ 

 

A vállalkozó - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - a vállalkozók kommunális 

adójára és a helyi iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni. 

 

Az adóelőleg összege  

a.) ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, az adóévet 

megelőző adóév adójának megfelelő összeg, 

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

adójának az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján adóévre számított 

összege,  

c.)  az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév 

közben kezdő vállalkozónál az adóévre bejelentett várható adó összege. 

 

A jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, továbbá 

ha a vállalkozó az adóévet megelőző 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 előleg összegét az adóalap, az adómérték, illetőleg a mentesség, 

kedvezmény megszűnése, a kedvezmény mértékének változása figyelembe vételével 

kell megállapítani. 

 
 (4) Nem köteles adóelőleget fizetni az előtársaság, továbbá az adóköteles tevékenységet jogelőd   

nélkül kezdő vállalkozó, az adókötelezettség keletkezésének adóévében. Nem alkalmazható ez a 

rendelkezés a már működő, de az önkormányzat illetékességi területén első ízben adóköteles 

tevékenységet kezdő vállalkozó esetében. 

 

(5)Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható 

adó   bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli. 

 

(6)Ha a vállalkozó kommunális adókötelezettsége nem áll fenn az egész évben, az adó 

(adóelőleg) megállapításához az egy főre meghatározott évi adómérték 1 hónapra eső 

hányadát szorozni kell a korrigált átlagos statisztikai állományi létszámmal és az 

adókötelezettség hónapjainak számával. Ennek során minden megkezdett hónap egész 

hónapnak számít. 

 
(7) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig a (2) bekezdés a.) - 

b.) pontjában említett vállalkozó az adóelőleget az előző fizetési meghagyás alapján fizeti. 
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III. 

 

Egyéb rendelkezések 
 

36.§ 

 

A jogszabályban előírt bizonylatok, nyilvántartások hiánya vagy nem a jogszabályban 

meghatározott módon való kezelése, valamint az adóbevallás elmulasztása, vagy 

késedelmes teljesítése, adó eltitkolása, a megállapított és beszedett adó esedékesség 

utáni késedelmes befizetése az adózás rendjéről szóló   módosított 2003.évi XCII.tv-ben  

meghatározott hátrányos jogkövetkezményekkel jár.  

 

37.§ 
 

(1) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990.évi 

C.tv., az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII.tv. és az ezeket módosító törvények az 

irányadóak. 

 

(2)  2005.év október hó 31.napjáig az államigazgatási eljárásról szóló 1957.évi IV.tv. és 

az ezt módosító törvények, 2005.év november hó 1.napjától 2004.évi CXL. 

Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló tv. 

rendelkezései az irányadóak. 
 

 

Értelmező rendelkezések 

 

38.§ 

 

1./ önkormányzat illetékességi területe: 

Az önkormányzat közigazgatási határa által határolt bel- és külterületet magába foglaló 

térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed. 

 

2./ külföldi : 

Az a természetes személy, akinek állandó lakóhelye külföldön van, és nem tartózkodik 

Magyarországon 183 napnál hosszabb időtartamban, továbbá az a jogi személy, 

gazdálkodó szervezet vagy más személyi egyesülés, melynek székhelye (központja) 

külföldön van, ide nem értve a Magyarországon működő telepeit, fiókjait és 

képviseleteit. 

 

3./ vagyoni értékű jog: 

A kezelői jog, a vagyonkezelői jog, a tartós földhasználat, a haszonélvezet, a használat 

joga - ide értve a külföldiek ingatlanszerzési jogát is -, a földhasználat és a lakásbérlet. 

 

 

 

4./ építmény: 

Olyan ingatlan jellegű, végleges vagy ideiglenes műszaki alkotás (épület, műtárgy), 

amely általában a talajjal való egybeépítés vagy a talaj természetes állapotának 
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megváltoztatásával jött létre. Nem minősül építménynek a három évnél rövidebb 

időtartamra létesített építmény. 

 

5./ épület: 

Az olyan építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy 

egészben elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás, 

illetőleg használat feltételeit biztosítja, ide értve olyan önálló létesítményt is, amely 

részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van. 

Épületrész az épület műszakilag elkülönített, külön bejárattal ellátott része.  

 

6./ tulajdonos: 

az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-

nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának 

átruházására irányuló szerződést a földhivatalhoz benyújtották – melynek tényét a 

földhivatal széljegyzete - a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni. Újonnan létrehozott 

épület, épületrész tulajdonjogának átruházása esetén a szerződés földhivatalhoz történő 

benyújtását követően a szerző felet, a használatbavételi engedély kiadásának 

időpontjától kell tulajdonosnak tekinteni. Egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére 

a polgári törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók. 

 

7./ kiegészítő helyiség: 

Az, amely a lakás- és üdülőtulajdon rendeltetésszerű használatához szükséges, de 

huzamos emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgál (tüzelőtér, tüzelő- és 

salaktároló, szárító, padlás, szerszámkamra, szín, pince). 

 

8./ kistelepülés: 

A tanya, valamint az a település, ahol az állandó lakosok száma az 500 főt nem haladja 

meg. 

 

9./ építmény megszűnése: 

Ha az épületet lebontják vagy megsemmisül.  

 

10./ nevelési- oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség: 

A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. tv. 20-23.§-aiban, a felsőoktatásról szóló 1993. 

évi LXXX. tv. 2.§-ában és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. tv. 2.§-ában 

meghatározott intézmények elhelyezését biztosító épület. 

 

11./ ingatlan: 

A föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog. 

 

12./ belterületi földrészlet: 

Épülettel be nem épített minden olyan földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás 

belterületként tart nyilván, ide nem értve az ingatlan-nyilvántartásban művelési ág 

szerint aranykorona-értékkel nyilvántartott és ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt 

álló telket. 

 

13./ közhasználatú közlekedés: 
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A közlekedés és hírközlés népgazdasági közlekedési ágazatába sorolt gazdálkodók 

összessége, illetve az általuk lebonyolított közhasználatú közlekedési tevékenység. A 

közhasználatú közlekedés bárki által - meghatározott feltételek és díjak megfizetése 

mellett - igénybe vehető szállítás, illetve kapcsolódó feladatok ellátása. 

 

14./ kommunális beruházás: 

A közművek településekre vagy azok jelentős részére kiterjedő elosztó- és 

vezetékrendszereinek és ezekkel kapcsolatos létesítményeknek az építése, amelyek a 

fogyasztók vízellátási - ideértve a belvíz-, csapadék- és szennyvízelvezetési, tisztítási - 

villamos energiai, hő- és gázenergiai, valamint távbeszélési igényeit elégítik ki, továbbá 

az út- és járdaépítés. 

 

15./  korrigált áltagos statisztikai állományi létszám: 

A KSH Munkaügyi Statisztikai Hivatal Útmutató az intézményi munkaügyi statisztika 

kérdőíve kitöltéséhez című kiadvány 1999. január 1 napján érvényes szabályai szerint 

éves szinten számított statisztikai állományi létszám, ideértve a saját nevében és saját 

kockázatára rendszeresen, haszonszerzés céljából vállalkozási tevékenységet folytató 

magánszemélyt, továbbá azt a tulajdonost, aki a vállalkozásában személyes 

közreműködésre kötelezett vagy azt mellékszolgáltatásként végzi, valamint a segítő 

családtagot. 
 

 

16./ állandó lakos: 

Aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel, tartózkodási 

hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi területén. 

 

17./ nettó árbevétel: 

a.) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres 

könyvvitelt vezető vállalkozó esetében: a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a 

nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes összege), növelve a 

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

(járó) kamatok és kamatjellegű bevételek üzleti évben kimutatott összegének 50%-ával, 

csökkentve 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 kamatjellegű 

bevételek csökkentve a fizetett kamatokkal és kamatjellegű ráfordításokkal, növelve az 

egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeivel, a befektetési szolgáltatások bevételeivel és a 

nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételével. Fedezeti ügyletek esetén az 

alapügylet (fedezettétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet 

veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A 

számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok 

eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereség 

jellegű 
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c./ biztosítóknál: a biztosítástechnikai eredmény növelve a nettó működési költségekkel, 

a befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordításokkal ( csak életbiztosítási 

ágnál), az egyéb biztosítástechnikai ráfordításokkal, a kapott kamatokkal és 

kamatjellegű 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 

tűzvédelmi hozzájárulásként elszámolt összeggel és a biztosítottaknak visszajuttatandó 

befektetési eredménnyel. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezettétel) 

nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet 

veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A 

számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok 

eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegű 

 

d./ a költségevetési 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 kamatjellegű bevételekkel. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet 

(fedezettétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet 

veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A 

számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok 

eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az 

nyereségjellegű.
 

 

f./  az egyházi jogi személynél, valamint az egyház által alapított intézménynél: a 

könyvvezetési kötelezettségtől függően  a vállalkozási tevékenységből származó a./ 

alpont alatti nettó árbevétel vagy pénzforgalmi bevétel,  

 

g./  a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepnél: a fióktelepen 

számviteli beszámolója alapján kimutatott, az a./ pont szerinti - illetve, ha  a külföldi 

székhelyű vállalkozás a b./,c./ és e./ alpontok valamelyikében említett szervezet, akkor 

az ott meghatározottak szerinti  -nettó árbevétel. Amennyiben a fióktelep szerepel az 

Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet által a kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati 

tőketársaságokról, valamint a kockázati tőkealapokról szóló törvény előírásai szerint 

vezetett nyilvántartásban, akkor a j./ alpont szerinti nettó árbevétel, 

 

h./ a b./ - g./ alpontban nem említett szervezeteknél (lakásszövetkezet, társasház, 

alapítvány, társadalmi szervezet, ügyvédi iroda, intézmény, stb.) - könyvvezetési 

kötelezettségtől függően - a vállalkozási tevékenységből származó, az a/ alpont szerinti 

nettó árbevétel vagy pénzforgalmi bevétel. (Nem minősül vállalkozási tevékenységből 

származó bevételnek a társasház és a lakásszövetkezet belső szolgáltatásból származó 

bevétele.) 
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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 tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati 

tőkealapokról szóló törvény hatálya alá tartozó kockázati tőketársaságoknál és a 

kockázati tőkealapoknál: az a./ pont szerinti nettó árbevétel, valamint a befektetett 

pénzügyi eszköznek minősülő részvények, részesedések - kockázati tőkebefektetések - 

eladási árának és könyv szerinti értékének különbözetében keletkezett, a mérlegkészítés 

időpontjáig pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után 

kapott osztalék és részesedés együttes összege. 

 

18./vállalkozó: 

A gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, 

üzletszerűen végző 

a/ a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, 

 

b/ a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági 

őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 

600.000 Ft-ot meghaladja, 
 

c/ a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, 
 

d/ egyéb szervezet, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt áll. 
 

 

19./ önkormányzat költségvetése javára megállapított adó: 

Mindazon adó, illeték, adójellegű kötelezettségek, amelyeknek az önkormányzat 

költségvetése javára való teljesítését jogszabály írja elő. 

 

20./ szálláshely: 

Egész éven át vagy csak időszakosan, üzletszerűen működtetett olyan létesítmény, 

amely éjszakai elszállásolásra és tartózkodásra szolgál. 

 

21./ szállásdíj: 

A szálláshely általános forgalmi adóval csökkentett ára, a kötelező reggeli és egyéb 

szolgáltatások nélkül. 

 

22./ vendégéjszaka: 

Vendégként eltöltött - éjszakát is magába foglaló vagy így elszámolt - legfeljebb 24 óra. 

 

23./ telephely: 

a/ az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye - függetlenül a használat jogcímétől - 

ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat azzal, hogy a telephely 

kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, üzemet, műhelyt, raktárt, bányát, 
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kőolajat- vagy földgázkutat, irodát, fiókot, képviseletet, termőföldet, a hasznosított 

(bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, 

 

b/ hang, kép, adat vagy egyéb információ (ideértve a rádió- és televízió programokat is) 

vezetéken, kábelen, rádión, optikai úton vagy elektromágneses rendszer útján történő 

továbbítását szolgáló berendezés, amennyiben annak üzemeltetése rendszeres személyes 

jelenlétet kíván. 

 

c/ vezetékes gázszolgáltatás, villamosenergia-szolgáltatás, (a továbbiakban ezen alpont 

alkalmazásában együtt: szolgáltatás) közvetlenül a végső fogyasztónak történő nyújtása 

esetén azon önkormányzat illetékességi területe, ahol a szolgáltatás nyújtása a végső 

fogyasztó számára történik. E szolgáltatás nyújtása esetén – a Htv. Mellékletének 1. és 

2. pontjában foglaltaktól eltérően – a helyi iparűzési adóalapját (13. § (1) bek.) az 

önkormányzat illetékességi területén folytatott szolgáltatás – nyújtásból származó 

számviteli törvény szerinti nettó árbevételének a szolgáltatás-nyújtásból származó 

összes számviteli törvény szerinti nettó árbevételben képviselt arányban kell megosztani 

a székhely, telephely közötti önkormányzatok között. 
 

 

24./ idényjellegű tevékenység: 

Az a vállalkozási tevékenység, amelyet a vállalkozó állandó székhellyel, telephellyel az 

év meghatározott szakához kötötten, rendszeresen végez. 

 

 

25./ szociális intézmény: 

A szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott személyes szociális 

gondoskodást nyújtó szervezet, vállalkozás. 

 

26./ egészségügyi intézmény: 

Minden olyan szervezet, vállalkozás, amely járó- vagy fekvőbeteg ellátást, megelőző-, 

illetőleg szűrővizsgálatot, diagnosztikai vizsgálatot, gyógyító célú vagy más 

egészségügyi beavatkozást, utókezelést, rehabilitációt, ill. mentőszolgálatot végez, 

továbbá amely gyógyszert forgalmaz. 

 

27./ közszolgáltató szervezet: 

a Magyar Posta Részvénytársaság, a Magyar Rádió Részvénytársaság, a Magyar 

Televízió Részvénytársaság, a Duna Televízió Részvénytársaság, Magyar Távirati Iroda 

Részvénytársaság, Diákhitel Központ Részvénytársaság, továbbá a helyi és helyközi 

menetrend szerinti tömegközlekedést lebonyolító szervezetek, a közüzemi ellátást 

alapellátásként végző szervezetek közül a  távfűtés-, melegvíz-, ivóvíz-, 

csatornaszolgáltatást, ( a továbbiakban: szolgáltatás) nyújtók, ideértve a víziközmű-

társulatot is. Alapellátásként az a szervezet végez közüzemi ellátást, amelynek nettó 

árbevétele legalább 75 %-ban közvetlenül a fogyasztók számára történő szolgáltatás 

nyújtásából származik 

 

28./ komfortos az a lakás, amely: 

a/ 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és 

WC- vel, 

b/ közművesítettséggel, 
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c/ melegvíz-ellátással, 

d/ egyedi fűtési móddal (szilárd- vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló 

kályhával, gázfűtéssel) rendelkezik.    (1993. évi LXXVIII. tv. 2. melléklet) 

 

29./ eladott áruk beszerzési értéke: 

a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a vásárolt és változatlan formában 

eladott anyagoknak áruknak - a számvitelről 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 vezető 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 30. pont szerint anyagköltségként 32. pont 

szerint közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevételét csökkentette, 

 

30./ anyagköltség: 

A kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a vásárolt anyagoknak - a 

számvitelről szóló törvény szerint - anyagköltségként elszámolt bekerülési (beszerzési) 

értéke. Az egyszeres könyvvitelt valamint - a személyi jövedelemadóról szóló törvény 

hatálya alá tartozó - pénzforgalmi nyilvántartást vezető 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 vállalkozásában végzett beruházáshoz felhasznált 

anyagok bekerülési (beszerzési) értéke, továbbá az-az érték, amellyel az adóalany a 29. 

pont szerint az eladott áruk beszerzési értékeként a 32.pont szerint közvetített 

szolgáltatások értékeként nettó árbevételét csökkentette. 

 

31./ anyag áru: 

A számvitelről szóló törvény szerinti vásárolt készletekből az anyagok, az áruk. 

 

32./ közvetített szolgáltatások értéke: 

Az adóalany által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel (a megrendelővel) 

írásban kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy 

egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás 

értéke. Közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, az 

adóalany a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a 

megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés 

ténye, vagyis az, hogy az adóalany nem csak a saját, hanem az általa vásárolt 

szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, 

egyértelműen megállapítható. Ide sorolandó továbbá a közvetített szolgáltatások közé 

nem tartozó, az adóalany által továbbszámlázott olyan alvállalkozói teljesítés értéke, 

amelynek végzése során az adóalany mind megrendelőjével, mind alvállalkozójával a 

Polgári Törvénykönyv szerinti - írásban kötött - vállalkozási szerződéses kapcsolatban 

áll, feltéve, hogy azzal az adóalany a 29. pont szerint eladott áruk beszerzési értékeként 

vagy a 30.pont szerint anyagköltségként nettó árbevételét nem csökkentette,  

 

33./ székhely: 
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Belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiratában), 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. 

Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában a székhely 

alatt a cégbejegyzésben a fióktelephelyként megjelölt helyet kell érteni. 

 

34./ saját vállalkozásban végzett beruházás: 

A számviteli törvény szerinti tárgyi eszköznek minősülő eszközök saját vállalkozásban 

végzett megvalósítása, létesítése, bővítése, 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 erdőnevelési, erdőfenntartási, erdőfelújítási 

munkákat - akkor is, ha az adóalany kizárólag a beruházás megvalósításához szükséges 

anyagot biztosítja. 

 

35./ építési tilalom: 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény alapján elrendelt 

változtatási, telekalakítási, illetőleg építési tilalom. 

 

 

36./ helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedés: 

A díjfizetés ellenében bárki által igénybe vehető menetrendszerinti személyszállító 

járatokkal lebonyolított közlekedés, ideértve a bel- és külföldi légi-közlekedést is. 
 

 

 

IV. 

 

Záró rendelkezések 

 

39.§ 

 

 

(1) (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba a (2) bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével. 

 

(2) E rendelet 38.§. 17.pont a.) pontja helyébe 2006.január 1-jén az alábbi rendelkezés 

lép hatályba: 38.§. 17.pont. a.) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó 

árbevétele (egyszeres könyvvitelt vezető 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 
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szerinti felszolgálási díj árbevételként elszámolt összegével, a b)-j) alpontokban foglalt 

eltérésekkel, 

 

(3) E rendelet hatályba lépésével a 16/2000./XII.20./sz. rendelet, és azt módosító 

11/2001./XII.19./ sz., a 13/2002./XII.11./sz., a 11/2003./XII.17./sz., a 

22/2004./XII.21./sz. önkormányzat rendeletek hatályukat vesztik. 

 

(4) E rendelet hatályba lépését megelőzően keletkezett adófizetési kötelezettségekre 

illetőleg az adózás rendjére a keletkezésük idején hatályba volt rendeleti előírásokat kell 

alkalmazni. 

 

(5) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározott 

módon. 

 

 

 

 

6) Az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről rendelet alkotás. 
 Előadó: Török Csilla körjegyző 

 

    (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Korábban a háziorvosi körzetekről rendeletet kellett alkotni. Most a védőnői körzetet is 

le kell szabályozni. Egy rendeletben javasolom ezeket szabályozni. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki a rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül megalkotta következő rendeletét: 

 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2005. (XI.29.) sz. rendelete 

az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 

 

 

 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről 

szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdése, valamint az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében, a 

49/2004./VI.21./ESZCSM rendelet 2.§.(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

következő rendeletet alkotja. 
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1. § 

 

E rendelet hatálya kiterjed Balatonszentgyörgy községben területi ellátási 

kötelezettséggel alapellátásban egészségügyi szolgáltatást nyújtó háziorvosra, és 

védőnőre. 

 

 

2. § 

 

Balatonszentgyörgy község területén az egészségügyi alapellátásban működtetési joggal 

rendelkező háziorvos önálló orvosi tevékenységét az alábbi háziorvosi körzetben 

végezheti: 

 

1.) Háziorvosi körzeti megnevezése: Balatonszentgyörgyi vegyes háziorvosi 

körzet 

2.) Háziorvosi körzet száma: 1 

3.) Háziorvosi körzethez tartozó közterületek megnevezése: Balatonszentgyörgy 

község  

      közigazgatási területe 

 

 

3.§. 

 

Balatonszentgyörgy község területén a területi védőnői szolgálatban dolgozó védő 

tevékenységét az alábbiakban meghatározott védőnői körzetben végezheti: 

 

1.) Védőnői körzet megnevezése: Balatonszentgyörgyi vegyes védőnői körzet 

2.) Védőnői körzet száma: 1 

3.) Védőnői körzethez tartozó közterületek megnevezése: Balatonszentgyörgy 

község közigazgatási területe 

 

4.§.  

 

 

Az 2.§. és 3.§.-ban körülírt háziorvosi, és védőnői körzetben, egészségügyi 

közszolgáltatást az önkormányzattal feladatellátási szerződést kötő, működési 

engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató végezhet.  

 

  

5.§. 

 

A 3.§.-ban meghatározott területi védőnői tevékenységet feladatellátási szerződés 

alapján Balatonszentgyörgy község védőnője végzi. 

 

6.§. 
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(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 9/2002./VI.26./ önkormányzati rendelet 

hatályát veszti. 

 

(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározott 

módon. 

 

 

 

7) Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről tájékoztató. 

 Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető 

 

     (Írásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Kérdés, hozzászólások: 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Az elmúlt időszakban döntöttünk a házi segítségnyújtásról. Van-e visszajelzés, mi a 

tapasztalat? Kedvezően fogadták-e, van-e rá igény?  

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

A statisztikai számok nagyon beszédesek. A 60 év feletti férfiak száma jelentősen 

kisebb. Erre nagyon oda kellene figyelni az egészségügynek is. Kitűnik, hogy mennyire 

elöregszik a társadalom. Ki fog majd bennünket eltartani? A jövőben a pályázati pénzek 

arányos elosztására figyelni kellene.  

 

 

Vass Béla képviselő: 

 

Alapos tájékoztató van a kezünkben, amit köszönök. A jogszabályi háttérrel vagyok 

gondban. A gyermekvédelmi szolgálat keretében szakavatott dolgozó jár hozzánk. Nem 

látom a hátteret a szolgálat kezében. Jogszabályi, hatósági háttérrel nem rendelkezik. 

Ahol tudják mondják el, hogy több hatósági jogkört kapjanak. Nincs könnyű dolguk, 

rengeteg papírmunkára kényszerítik Önöket.  

 

 

Petkess Kornélné intézményvezető a feltett kérdésekre az alábbiakban válaszol: 

 

November 1-től működik a házi segítségnyújtás. Eddig egy fő vette igénybe, érdeklődő 

sok van. De mivel nem ismert a térítési díj összege, így nem tudunk konkrétumokat 

mondani. Az érdeklődők sem mernek nyilatkozni.  

November 12-én Kaposváron Göncz Katalin miniszter asszony tartott egy előadást, 

ugyanezek a kérdések vetődtek fel ott is.  
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Nagy Lajos polgármester: 

 

Navrasics Endre képviselő társunk felvetésére, a pályázati pénzek elosztásáról írásos 

tájékoztatót kérnénk a következő testületi ülésre. Kérem, aki ennek figyelembe vételével 

az Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja, szavazzon. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

110/2005. (XI.29.) kt. határozat: 

 

1.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ – melynek a balatonszentgyörgyi 

Önkormányzat társult tagja - 2005.év III.negyedéves költségvetési beszámolóját 

megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 
 

 

2.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ – melynek a balatonszentgyörgyi 

önkormányzat társult tagja – Szolgáltatás-tervezési koncepció tervezetét megismerte, 

megtárgyalta, a koncepciót elfogadja, a végleges véleményezett koncepció megküldése 

után annak végleges elfogadását ismételten napirendre tűzi. 

 

3.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ – melynek a balatonszentgyörgyi 

Önkormányzat is társult tagja – 2006.évi költségvetési koncepcióját megismerte, 

megtárgyalta, azt a 2006.évi költségvetési tervezés alapjául elfogadja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

8) Idősek Klubja Házirendjének, Érdekképviseleti Fórum Szabályzatának, 

Munkatervének és a házi segítségnyújtás térítési díjainak megállapítása. 

 Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető 

 

      (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Hozzászólás: 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

Tájékoztatom a testületet, amennyiben dönt a házi segítségnyújtás térítési díjának 

mértékéről, úgy ezt követően a szociális rendeletét is módosítani kell. 
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Nagy Lajos polgármester: 

 

Az Idősek Klubja Érdekképviseleti Fórumába az intézményt fenntartó önkormányzat 

képviseletében ki kell jelölni egy személyt. Korábban Doroszi József alpolgármester úr 

volt kijelölve erre a feladatra. Javasolom, hogy a testület most is Doroszi József 

alpolgármester urat jelölje ki a képviseletre. Kérem, aki a javaslattal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület a javaslat figyelembe vételével 8 igen, 1 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

111/2005. (XI.29.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Idősek Klubja 

Érdekképviseleti Fórumába a balatonszentgyörgyi Önkormányzat részéről Doroszi 

József alpolgármestert delegálja, a képviselettel megbízza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki az Idősek Klubjának Házirendjét, az Érdekképviseleti Fórum Szabályzatát, a 

Munkatervét, és a házi segítségnyújtásra vonatkozó térítési díjat elfogadja, 

kézfelemeléssel szavazzon.  

 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

 

112/2005. (XI.29.) kt. határozat: 

 

a.) Balatonszentgyörgy Község Képviselő-testülete az Idősek Klubjának Házirendjét, az 

Érdekképviseleti Fórum Szabályzatát, a Munkatervét elfogadja. 

b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testület  és a házi 

segítségnyújtásra vonatkozó térítési díjat  az alábbiak szerint elfogadja: 

 

24.700 Ft alatti nyugdíj esetében   térítésmentes 

24.700 Ft – 49.400 Ft közötti nyugdíj esetén 200,- Ft/óra 

49.401 Ft nyugdíj felett    300,- Ft/óra. 

 

Határidő: 2005. november  

Felelős:    Nagy Lajos polgármester 
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9) Egyéb ügyek. 

9/a. Battyáni kerékpárút engedélyezési terve. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az elmúlt évben a Kis-Balaton Térségi Társulás közreműködésével elkészült a Kis-

Balaton körüli kerékpárút-hálózat tanulmányterve. A tanulmányterv része a 

balatonszentgyörgyi meglévő kerékpárút és a Battyánpuszta temető közötti szakasz. 

Engedélytervének elkészítésére ajánlatokat kértünk. Több ajánlat érkezett, 

legkedvezőbb a marcali Great B. BT ajánlata 1.960 e Ft + Áfa összegben. A 

battánpusztai emberek érdekét szolgálná. A tervet el kell készíttetni, hogy pályázni 

tudjunk. Nyilván a legolcsóbb ajánlatot kellene elfogadnunk. Kérem a testület 

véleményét. 

 

Hozzászólások: 

 

Farkas László képviselő: 

 

A tervezési szerződésbe foglaljuk bele, hogy a sikertelen pályázat oka nem lehet a terv 

hiányossága.  

 

 

 Farkas László Nándor képviselő: 

 

Konkrétan milyen útvonalon, mettől-meddig fog húzódni? Valamilyen formában nem 

lesz összekötve Vörssel? 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

A szentgyörgyi meglévő szakasztól, a vasúti sorompótól az út keleti, Jágerék felőli 

oldalán egészen a battyáni temetőig lenne kiépítve. A vörsi szakasz is része a 

tanulmánytervnek, de addig nem tudják megvalósítani, amíg a battyáni szakasz el nem 

készül.  

 

 

Cziráki Zoltán építési előadó ismerteti a tanulmánytervet.  

 

A képviselő-testület az elhangzottakat figyelembe véve 9 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

113/2005. (XI.29.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Balatonszentgyörgy és Balatonszentgyörgy-Battyánpuszta között kiépítendő kerékpárút 
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engedély tervének elkészítésére beérkezett ajánlatokat megismerte, megtárgyalta, a terv 

elkészítésével a Marcali Great Bt. megbízza. 

A képviselő-testület a tervezővel kötendő szerződésben kiköti, hogy a benyújtott 

pályázat sikertelenségének nem lehet oka az elkészült terv esetleges hiányossága. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

9/b. Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatási kérelme. 
 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Karácsony táján a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ünnepi összejövetelt, mikulás napi 

ünnepséget szervez a Battyánpusztán élő roma és magyar gyerekek részére. Jelenlegi 

létszám 20 fő. Ehhez kéri a testület anyagi támogatását. Javasolom, hogy gyerekenként 

1000 Ft-tal támogassa a testület a rendezvényt.  

 

Hozzászólás: 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

A felelőtlen gazdálkodásuk után nem tartanám jónak, hogy az ő színeikben történne a 

rendezvény. Szervezzék meg, de azzal, hogy a képviselő-testület támogatásával jött 

létre.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Egyetértek a véleménnyel, javasolni fogom a Kisebbségi Önkormányzatnak, hogy a 

rendezvényre hívják meg a képviselő-testület tagjait. Kérem, aki egyetért a Cigány 

Kisebbségi Önkormányzat által szervezett mikulás napi ünnepség 20 e Ft-tal történő 

támogatásával, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

 

114/2005. (XI.29.) kt. határozat: 

 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

balatonszentgyörgyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat által battyánpusztai 

településrészen megrendezendő mikulás napi ünnepség lebonyolítását 20.000.- Ft 

pénzbeni hozzájárulással támogatja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 
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9/c. Iványi Hajnalka tanuló tehetséggondozó programban való részvétele. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Iványi Hajnalka 8. osztályos tanulót osztályfőnöke Molnárné Horváth Gyöngyi 

javasolja az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre. Az 

osztályfőnök értékelése alapján a tanuló jó képességű, tehetséges, szociálisan rászorult, 

a programban részt vehet. Szociális rászorultságát a környezettanulmány is igazolja. 

Felkérem a testület pedagógus tagjait, mondják el véleményüket. 

 

Hozzászólások: 

 

Vass Béla képviselő: 

 

Néhány éve működik ez a program. A kislány mindkét elvárásnak megfelel. Somogy 

megyében a kaposvári Táncsics Gimnázium vesz részt e programban. Összességében 

javasoljuk részvételét. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Egyik lehetőség, hogy csak elviekben támogatja a testület, a másik pedig, hogy havonta 

5 e Ft-tal járul hozzá tanulmányaihoz. Harmadik lehetőség, hogy alkalomszerűen, eseti 

támogatást ad. 

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Ha a testület nem ad pénzt, akkor is felveszik a gyerekeket. Egyetértek az elvi és eseti 

támogatással. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kérem, aki egyetért azzal, hogy a testület elvi és eseti támogatást nyújt Iványi Hajnalka 

tanuló részére, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

115/2005. (XI.29.) kt. határozat: 

 

a) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja 

pályázatát a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában” 

való részvételre. 
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Támogatja, hogy Iványi Hajnalka nyolcadik osztályos tanuló (anyja neve: Hosszú 

Hajnalka) Balatonszentgyörgy település képviseletében részt vegyen a Hátrányos 

helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában. 

Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre az Arany 

János Programirodának küldje meg. 

 

Határidő: 2005. december 12. 

Felelős:   Nagy Lajos polgármester 

 

b.)Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Iványi Hajnalka 

balatonszentgyörgyi lakost rászorultságát figyelembe véve eseti segéllyel támogatja, 

amennyiben ezen támogatást fent nevezett anyagi helyzete szükségessé teszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

9/d. Helytörténeti kiadvány. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Tájékoztató jelleggel – tanulmányozás végett – adtam ki a leírást. A költségvetés 

készítésénél majd visszatérünk rá.  

 

Hozzászólások: 

 

Tüskés Balázs képviselő: 

 

László István kutató munkáját mindenki elismeri. Lehetőséget kellene biztosítani 

számára, hogy nyilvánosan ismertesse elkészült műveit. 

 

 

Navrasics Endre képviselő: 

 

Elég húzós az összeg, a könyvhöz szponzort kellene keresni.  

 

 

 

9/e. Marcali Központi Orvosi ügyelet. 

 

Török Csilla körjegyző: 

 

A testület előtt ismeretes, hogy 2006. január 1-től a Marcali Központi Orvosi 

Ügyelethez tartozik a település. A központi ügyelet működtetésére társulást hoznak 

létre, melyhez az önkormányzatnak csatlakozni kell. Erről határozatban kell döntetni. 
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Valamint arról, hogy az OEP-től erre a célra kapott támogatást a testület átadja az 

ügyeletet működtető Központ számára. Kérem a testület döntését. 

 

A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

 

 

116/2005. (XI.29.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul,  hogy 

az Egészségbiztosítási Pénztár a Balatonszentgyörgy községet megillető,  orvosi 

ügyeletre kapott finanszírozási támogatást közvetlenül átadja 2006.év január hó 

1.napjától kezdődően az ügyeletet működtető Marcali Szociális és Egészségügyi 

Szolgáltató Központ számára. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

117/2005. (XI.29.) kt. határozat: 

 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006.év január hó 

1.napjától kezdődően csatlakozik az Önkormányzatok Központi Háziorvosi Ügyeletét 

biztosító Társuláshoz. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

9/f. Egyebek. 
 

Farkas László képviselő: 

 

Javasolni szeretném, hogy a jövőben a testületi tagok elektronikus úton kapják meg az 

ülések anyagát, előterjesztéseit. Ehhez kapcsolódóan pedig, ha lehetséges, akkor a 

jegyzőkönyveket is. 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Tudomásom szerint a település honlapján már olvashatók a testületi jegyzőkönyvek.  

 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Az központi orvosi ügyelet milyen stádiumban van? 
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Török Csilla körjegyző: 

 

Pénzügyi kérdésről még nem volt szó. Pénteken 13 órára hívtak bennünket Marcaliba. 

Költségvetési intézmény fog létrejönni, amit az OEP támogat. Egységes lakossági 

tájékoztatót készítenek. A háziorvosi rendelés után, 16 órától másnap reggel 8-ig, illetve 

hétvégén szombaton reggel 8-tól hétfőn reggel 8-ig a marcali központi ügyeletet kell 

hívni, illetve felkeresni.  

 

 

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem volt, Nagy Lajos polgármester az ülést 15,40 

órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

                        Török Csilla                                                       Nagy Lajos  

                          körjegyző                                                        polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

                       Tüskés Balázs                                                  Navrasics Endre 

                           képviselő                                                          képviselő  
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BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HATÁROZATAI 

 

15. számú 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

107/2005. (XI.29.) kt. határozat: 

   A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 

   tájékoztató elfogadása. 

 

108/2005. (XI.29.) kt. határozat: 

   A 2005. III. negyedévi költségvetési beszámoló elfogadása. 

 

109/2005. (XI.29.) kt. határozat: 

   A 2006. évi költségvetési koncepció elfogadása. 

 

110/2005. (XI.29.) kt. határozat: 

                                    Az Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről szóló tájékoztató 

   elfogadása. 

 

111/2005. (XI.29.) kt. határozat:    

                                    Érdekképviseleti Fórum tagjának Doroszi József kijelölése. 

 

112/2005. (XI.29.) kt. határozat: 

   Idősek Klubja Házirendjének, Érdekképviseleti Fórum Szabály- 

   zatának, Munkatervének és a házi segítségnyújtás térítési díjai- 

   nak megállapítása. 

 

113/2005. (XI.29.) kt. határozat: 

   Battyánpusztai kerékpárút engedélyezési tervének elkészíttetése. 

 

114/2005. (XI.29.) kt. határozat: 

   Cigány Kisebbségi Önkormányzat által szervezett ünnepség tá- 

   mogatása. 

 

115/2005. (XI.29.) kt. határozat: 

   Iványi Hajnalka tanuló tehetséggondozó programban való rész- 

   vételének támogatása. 

 

116/2005. (XI.29.) kt. határozat: 

   Marcali Központi ügyelet részére OEP finanszírozás átadása. 

 

117/2005. (XI.29.) kt. határozat: 

   Marcali Központi Orvosi ügyelethez való csatlakozás. 
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RENDELETEI 

 

 

16/2005. (XI.29.) sz. rendelet: 

   A költségvetési rendelet módosítása. 

 

17/2005. (XI.29.) sz. rendelet: 

   A települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a köz- 

   szolgáltatás díjának megállapításáról. 

 

18/2005. (XI.29.) sz. rendelet: 

   A helyi adókról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezet- 

   be foglalása. 

 

19/2005. (XI.29.) sz. rendelet: 

   Az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


