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Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2010. november 23-án tartott testületi ülésen a képviselő-testület határozattal 
elfogadta az adómértékek emelését a 262/2010.(XI.23.), a 263/2010.(XI.23.), a 
264/2010.(XI.23.) és a 266/2010.(XI.23.) számú képviselő-testületi határozatokkal. A 
265/2010.(XI.23.) számú határozattal az iparűzési adó mértékét változatlanul hagyta. 
Az adórendelet újabb módosítására azonban szükség van a 2010. évi CXXIII. törvény az adó- 
járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az 
európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvénymódosítások miatt. 
 
A rendelet-tervezet elkészítésre került a helyi adókról szóló módosított 28/2008.(XII.12.) 
számú rendelet módosítására vonatkozóan. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet megtárgyalását és a rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 
 
 
Lengyeltóti, 2010. december 08. 
    
         Zsombok Lajos 
                     polgármester 
 
 
Az előterjesztést készítette:  Jóváhagyta: 
 
 
 
Proity Mónika    dr. Szatmári Ibolya 
előadó     jegyző 
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LENGYELTÓTI  VÁROS  ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
            / 2010. (XII.15.) rendelete 

 
a helyi adókról szóló módosított 28/2008.(XII.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „ A helyi önkormányzatokról” 
szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint „ A helyi adókról” 
szóló módosított 1990. évi C. törvény (1)-(2) §-aiban kapott felhatalmazás alapján Lengyeltóti 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló módosított 
28/2008.(XII.12.) önkormányzati rendeletet alkotja. 
 

 
1. § 

 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló módosított 
28/2008.(XII.12.) számú (továbbiakban: rendelet) rendelet 32. § (2) bekezdése szerint 
„Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott 
székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó  
a.) piaci és vásározó 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.”  
 
melyet a 2010. évi CXXIII. törvény 120. §-a az alábbiak szerint módosította: 
(2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az 
ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó 
a) 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,              
b) bármely – az  a) pontba nem sorolható – tevékenységet végez , ha annak folytatásából 
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén 
sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. 
 
melyet a 2010. évi CXXIII. törvény 120. §-a az alábbiak szerint egészített ki: 
Ha az építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg a természeti erőforrás feltárásának, 
kutatásának időtartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 napot meghaladta vagy 
előreláthatóan meghaladja, ekkor e tevékenységek végzésének helye a tevékenység-végzés 
megkezdésének napjától telephelynek minősül, a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési 
tevékenységet végzőként kell bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adót 
nem kell megfizetnie.  
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Amennyiben a vállalkozó az önkormányzat illetékességi területén folytatott ideiglenes jellegű 
iparűzési tevékenysége után az adóévre már fizetett adót, akkor azt – eltérően a 21. § (4) 
bekezdésében foglaltaktól – az adott önkormányzat illetékességi területén végzett adóévi 
állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adóból vonhatja le. Amennyiben a vállalkozó 
előzetes bejelentésétől eltérően a tevékenység-végzés napjai alapján a vállalkozónak az 
önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni 
adókötelezettsége áll fenn, akkor arról legkésőbb az adóévet követő és január 15. napjáig 
köteles bevallást benyújtani, s a bevallás benyújtásával egyidejűleg az adót az ideiglenes 
tevékenység után egyébként fizetendő adó eredeti esedékességétől számított késedelmi 
pótlékkal növelten megfizetni. 
 

2. § 
 

A rendelet 35. § (2) bekezdése szerint az adó mértéke ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 
tevékenység esetén az adó mértéke: 
a) a 32. § (2) bekezdésének a.) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként  
1 000 Ft, 
b) a 32. § (2) bekezdésének b.) és c.) pontja szerinti tevékenység-végzés után                         
naptári naponként 2 500 Ft. 
 
melyet a 2010. évi CXXIII. törvény 120. §-a az alábbiak szerint módosította: 
a) a 32. § (2) bekezdésének a.) és b.) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári 
naponként 2 500 Ft. 

 
3. § 

 
A rendelet 39. § (7) bekezdése szerint „ha 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, a kedvezmény mértékének változása, 
illetőleg a mentesség, kedvezmény megszűnése figyelembevételével kell bevallani.” 
 
melyet a 2010. évi CXXIII. törvény 121. §-a az alábbiak szerint módosította: 
Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, továbbá ha a 
vállalkozó az adóévet megelőző évben a 20/C. §-a 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, a kedvezmény mértékének változása, illetőleg a mentesség, 
kedvezmény megszűnése figyelembevételével kell bevallani. 
 

4. § 
 
A rendelet 40. § 9. pontja hasznos alapterület: a teljes alapterületnek olyan része, ahol 
belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő 
helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett 
alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított 
vízszintes vetülete is beletartozik. Az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső 
tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének 
50%-a tartozik a teljes alapterületbe.  
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A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek 
alapterületének 70%-át kell a teljes alapterületbe számítani. 
 
melyet a 2010. évi CXXIII. törvény 122. §-a az alábbiak szerint módosította: 
hasznos alapterület: a teljes alapterületnek olyan része, ahol belmagasság legalább 1,90 m. A 
teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiségek, melléképületek, 
melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterülete, valamint a 
többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is 
beletartozik. Az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, 
fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének 50%-a tartozik a teljes 
alapterületbe. A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított 
helyiségek alapterületének 70%-át kell a teljes alapterületbe számítani. Az egy helyrajzi 
számon lévő, több azonos fajtájú épület, épületrész esetén ezek összesített hasznos 
alapterületét kell hasznos alapterület alatt érteni, 
 

5. § 
 
A rendelet 40. § 22. pontja „piaci és vásározó kiskereskedelem: piacokon, vásárokon 
folytatott kicsinybeni, közvetlenül a végső fogyasztónak történő értékesítés;” a 2010. évi 
CXXIII. törvény 124. §-a hatályon kívül helyezi. 
 

6. § 
 
A rendelet 40. § 29. pont b) része: „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 üzemeletetése  
személyes jelenlétet kíván,” 
melyet a 2010. évi CXXIII. törvény 122. §-a az alábbiak szerint módosította: 
a TEÁOR ’08 szerint a 61. ágazatba sorolt tevékenységet (távközlési tevékenység) végző 
azon vállalkozó esetén, amelynek az adóévet megelőző adóévi számviteli törvény szerinti 
nettó árbevételének legalább 75%-a távközlési tevékenységből származik (távközlési 
tevékenységet végző vállalkozó) azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az ilyen 
tevékenységet végző vállalkozás ügyfelének, fogyasztójának számlázási címe található, 
 

7. § 
 

A rendelet 40. §-a a 2010. évi CXXIII. törvény 122. §-a szerint a következő pontokkal 
egészül ki: 
58. külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származó adóalaprész: az iparűzési 
adóalapnak az a része, amely a 1. számú melléklet – tevékenységre leginkább jellemző – 1.1 
vagy 1.2 vagy 2.1 vagy 2.3 pontja alkalmazásával a külföldön létesített telephelyre, 
telephelyekre jut, azzal, hogy a 1. számú mellékletben említett település, települések  
kifejezések alatt a külföldön létesített telephelyet, telephelyeket is érinteni kell. Ha a 
vállalkozó adóévet megelőző teljes adóévi adóalapja a 100 millió forintot meghaladja, csak a 
3. számú melléklet 2.1 pontja vagy 2.3 pontja szerinti módszer alkalmazható, 
 
59. építőipari tevékenységet folytató vállalkozó: az a vállalkozó, akinek (amelynek) az 
adóévben a számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó napján 
készletre vett befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értékének együttes összege 
legalább 75%-ban építőipari tevékenységéből (26. § 21. pont) származik. 
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8. § 

 
Az 1. számú melléklet a 2010. évi CXXIII. törvény 5. számú melléklet 1. pontja szerint a 
következő pontokkal egészül ki: 
2.3 Az építőipari tevékenységet folytató (26. § 42.) – döntéstől függően az 1.1., 1.2., 2.1., 
pontokban foglaltaktól eltérően – adóalapját következők szerint is megoszthatja: 
Az  adóalap 50%-át a székhelye és a Htv. 52. §-a 31. pontja szerinti telephely(ek) szerinti 
települések között az 1.1 vagy a 2.1. pont szerinti megosztási módszer alkalmazásával kell 
megosztani. Az adóalap második 50 %-át pedig a Htv. 37. § (3) szerint létrejött telephelyek 
szerinti települések között, az adott településen végzett építőipari tevékenységből (Htv. 52. § 
24.) származó, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó 
napján fennálló, építőipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett befejezetlen 
termelés, félkésztermék, késztermék értéke együttes összegének, a vállalkozó 18. § (3) 
bekezdés szerint létrejött telephely szerinti valamennyi településen végzett építőipari 
tevékenységéből származó összes, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és 
az adóév utolsó napján fennálló, építőipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett 
összes befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értéke együttes összegében képviselt 
aránya szerint kell megosztani. 
 
2.4 A távközlési tevékenységet végző vállalkozó – a  melléklet 1. és 2.1. pontjától eltérően – 
helyi iparűzési adóalapját a székhelye, telephelye szerinti települések között az ügyfele, 
fogyasztója számlázási címe alapján a településre kimutatott, távközlési tevékenységéből 
származó számviteli törvény szerinti nettó árbevételének az összes, távközlési tevékenységből 
származó számviteli törvény szerinti nettó árbevételében képviselt aránya szerint osztja meg. 
 

9. § 
 

Az 1. számú melléklet a 2010. évi CXXIII. törvény 5. számú melléklet 2. pontja szerint a 
következő pontokkal egészül ki: 
8. Amennyiben a vállalkozónak a székhely szerinti településen kívül legalább egy telephelye 
van ész az adóalapot az 1.1. vagy a 2.1. pont szerint kell megosztani, akkor a magánszemély 
vállalkozó, illetve nem magánszemély vállalkozó esetén az ügyvezető, ügyvezetők után 
figyelembe veendő személyi jellegű ráfordítás legalább 10%-át a székhely szerinti 
településhez kell kimutatni. 
 
9. Az 1.2 pont szerinti megosztási módszer nem alkalmazható, ha a székhely szerinti 
településen eszközérték nem mutatható ki. 
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10. § 

 
Záró rendelkezések  

 
(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 
valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
(2) E rendelet 2011. január 01. napjával lép hatályba. 
 
Lengyeltóti, 2010. december 08. 
 
 
 Dr. Szatmári Ibolya               Zsombok Lajos 
         jegyző       polgármester 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 
Lengyeltóti, 2010. december 15. 
 
       
        Dr. Szatmári Ibolya  
         jegyző 
 


