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AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ESEMÉNYEIRE EMLÉKEZETT VÁROSUNK

– 1956 után hosszú évtizedekig
egy helyben rostokoltunk. Elõször
1990-ben nyíltak utak Magyaror-
szágon. Hosszú utat jártunk be az-
óta, s most is göröngyös úton va-
gyunk – ha csak a gazdasági ne-
hézségekre, a migrációra gondo-
lunk. Ugyanakkor élnünk kell min-
dennapjainkat. Itt Zalakaroson is,
ebben a kivételes lehetõséggel és
szerencsével megáldott városban.
’56 hõsei hozzájárultak ahhoz,
hogy most demokráciában élhe-
tünk, szabadon választhatunk,
dönthetünk. Forradalmak és sza-
badságharcok egyedülállóan ritka
teljesítményei a nemzetnek. Foly-
tonos forradalmak nincsenek. Ma
a mindennapokban kell helytáll-
nunk, becsülettel dolgoznunk. Ez
a mi felelõsségünk, és ekkor sáfár-

kodunk jól ‘56 örökségével. Lehe-
tõségeket kaptunk; példát, hogy
ellen kell szegülni és tiltakozni a
mindennapokba való beavatkozás,
az önkény ellen. A nemzeti ünnep
soha nem önmagáért való. Ilyen-
kor jó lenne, ha háttérbe szorulná-
nak a hatalmi ambíciók, és felülke-

rekednének azon értékek, melyek
összekötnek és megerõsítik ben-
nünk az együvé tartozást, a közös
felelõsséget az ország, a település
sorsa iránt – hangsúlyozta.

Beszédét az általános iskola 5. és
7. osztályosainak ünnepi mûsora és
a Dalárda-Vegyeskar elõadása zár-
ta, s a jelenlévõk az ’56-os kopjafá-
nál koszorúval tisztelegtek a hõsök
emléke elõtt.

Közös a felelõsségünk
– Ezen a napon a bátorságra emlékezünk, amellyel az ország

lakossága példát mutatott az egész világnak; de emlékezünk hõ-
si halottainkra, a kivégzettekre, az elhurcoltakra, a bebörtönzöt-
tekre, s azokra, akik itt, településünkön próbálták a pesti hírek
nyomán megváltoztatni a rendszert, s új jövõt szerettek volna
építeni nekünk – fogalmazott beszédében Novák Ferenc polgár-
mester.

A Dalárda-Vegyeskar elõadása.

A Móra-iskolások 5. és 7. osztályosainak mûsora.

Az önkormányzat nevében
Novák Ferenc polgármester
koszorúzott.
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Zalakaros Város területén az alábbi helyi
adónemek kerültek bevezetésre:

Bevezetett helyi adók
a) Vagyoni típusú építményadó
b) Kommunális jellegû adóként magánszemé-

lyek kommunális adója és idegenforgalmi adó,
valamint

c) helyi iparûzési adó

A Htv. 3. § (2) bekezdése alapján mentes vala-
mennyi adó alól az egyesület, az alapítvány, a
közszolgáltató szervezet, a köztestület, az ön-
kéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magán-
nyugdíjpénztár és – kizárólag a helyi iparûzési
adó vonatkozásában – a közhasznú szervezet-
nek minõsülõ nonprofit gazdasági társaság.

A Htv. 3. § (3) bekezdése szerint a mentesség
abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, ame-
lyet megelõzõ adóévben folytatott vállalkozási
tevékenységébõl származó jövedelme (nyeresé-
ge) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kö-
telezettsége nem keletkezett. 

A feltételek meglétérõl az adóalany írásban
köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

ÉPÍTMÉNYADÓ

A Htv. rendelkezései alapján:

– Adókötelezettség (Htv. 11.§):
Adóköteles az önkormányzat illetékességi te-

rületén lévõ építmények közül a lakás és a nem
lakás céljára szolgáló épület, épületrész.

Az adókötelezettség az építmény valamennyi
helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétõl, illetõ-
leg hasznosításától függetlenül.

– Adó alanya (Htv. 12.§):
Az adó alanya  az, aki a naptári év (a további-

akban: év) elsõ napján az építmény tulajdonosa.
Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni
hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben
az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegy-
zett vagyoni értékû jog terheli, az annak gyakor-
lására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a va-

gyoni értékû jog jogosítottja a továbbiakban
együtt: tulajdonos).

Valamennyi tulajdonos által írásban megkö-
tött és az adóhatósághoz benyújtott megállapo-
dásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kap-
csolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulaj-
donost is felruházhatnak.

Társasház, -garázs és -üdülõ esetén a tulajdo-
nosok önálló adóalanyok, a közös használatú he-
lyiségek után az adó alanya az említett közösség.

– Adómentesség (Htv. 13. és 13/A §.)
Mentes az adó alól:
– a szükséglakás,
– a kizárólag az önálló orvosi tevékenységrõl

szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott
egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség,

– az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint ál-
lattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló
építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesz-
téshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló,
üvegház, terménytároló, magtár, mûtrágyatáro-
ló), feltéve, hogy az építményt az adóalany ren-
deltetésszerûen állattartási, növénytermesztési
tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

– mûemléképület felújításához kapcsolódó
adómentesség

– Az adókötelezettség keletkezése, válto-
zása és megszûnése (Htv. 14. §):

Az adókötelezettség a használatbavételi, ille-
tõleg a fennmaradási engedély jogerõre emelke-
dését követõ év elsõ napján keletkezik. Az enge-
dély nélkül épült vagy anélkül használatba vett
építmény esetén az adókötelezettség a tényle-
ges használatbavételt követõ év elsõ napján ke-
letkezik.

Az adókötelezettséget érintõ változást (így
különösen a hasznos alapterület módosulását, az
építmény átminõsítését) a következõ év elsõ
napjától kell figyelembe venni.

Az adókötelezettség megszûnik az építmény
megszûnése évének utolsó napján. Az építmény-
nek az év elsõ felében történõ megszûnése ese-
tén a második félévre vonatkozó adókötelezett-
ség megszûnik.

Az építmény használatának szünetelése az
adókötelezettséget nem érinti.

Az önkormányzati rendelet szabályozása:

– Az adó alapja: (R. 3. §. (1) bekezdés)
Az építményadó alapja az építmény m2-ben

számított hasznos alapterülete.

– Az adó mértéke: (R. 3. §. (2) bekezdés)
Az adó évi mértéke 400 Ft/m2

– helyi rendelet alapján biztosított adó-
mentesség: (R. 2. §.)

Magánszemély lakás céljára szolgáló építmé-
nye.

– helyi rendelet alapján biztosított adóked-
vezmény: (R. 3. §. (2) bekezdés)

A Magyarországon élõ állandó lakóhellyel
rendelkezõ adóalanyok belterületi üdülés pihe-
nés céljára szolgáló belterületi épületeik után a
30 % -os, zártkerti épületeik után pedig 55 %-os
adókedvezményben részesülnek.

Eljárási rendelkezés:
Az építményadó fizetésére kötelezett, az

adókötelezettség keletkezését, változását követõ
15 napon belül a Zalakarosi Közös Önkormányza-
ti Hivatal által rendszeresített nyomtatványon kö-
teles adóbevallást tenni.

Nem kell újabb adóbevallást tenni, amíg adó-
kötelezettséget érintõ változás nem következik
be.

Az adózónak félévenként, két egyenlõ rész-
letben kell az adót

az adóév március 15-éig, illetve
szeptember 15-éig
megfizetnie.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

A Htv. rendelkezései alapján:

– Adókötelezettség (Htv. 11., 17. és 24.§):
Kiterjed az Önkormányzat illetékességi te-

TÁJÉKOZTATÁS ZALAKAROS VÁROS LAKOSSÁGA ÉS ADÓZÓI SZÁMÁRA

A HELYI ADÓKAT ÉRINTÕ VÁLTOZÁSOKRÓL

A helyi adókról szóló szabályokat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.), az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény (továbbiakban: Art.) és helyi önkormányzati rendelet határozza meg. A Zala Megyei Kormányhivatal 2015-ben vizsgálta
a helyi adókkal kapcsolatos önkormányzati szabályozást és a vizsgálat alapján ajánlásokat fogalmazott meg az önkormányzatok szá-
mára, melynek lényege, hogy a helyi rendeleti szabályozásban csak az szerepelhet, ami kifejezetten a képviselõ-testület szabályozási
hatásköre, a helyi adótörvény és az adózás rendjérõl szóló törvény rendelkezései utálásképpen sem szerepelhetnek a helyi rendelet-
ben. Ennek megfelelõen a képviselõ-testület 2015. szeptember 10-i ülésén megalkotta a helyi adókról szóló 18/2015. (IX. 11.) önkor-
mányzati rendeletét (továbbiakban: R.), mely 2016. január 1-jén lép hatályba. A helyi adó szabályozásban tartalmi változás csak az ide-
genforgalmi adó esetében van, a többi adónem vonatkozásában csak technikai változásról beszélhetünk.

A helyi rendeleti szabályozásban nem szerepelhet az adókötelezettség tárgya, az adó alanyai, a törvényben biztosított adókedvez-
mények-mentességek, az adó bevallásának és megfizetésének szabályai. Ahhoz, hogy az adóalanyok jogkövetõ magatartást tudjanak
tanúsítani, a helyi rendelet mellett tanulmányozni szükséges a Htv. és az Art. rendelkezéseit is. 

Fentiekre tekintettel készítettük az adózói tájékoztatót, reméljük, segítjük az eligazodást azzal, hogy összefoglaljuk a lakosságot,
adózókat leginkább érintõ tudnivalókat.

A tájékoztatáson túlmenõen a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi csoportja a helyi adókkal kapcsolatos bármely kér-
désben áll a Tisztelt Ügyfelek részére, személyesen az ügyfélfogadási idõben, illetve telefonon a 93/340-100/105-ös melléken, illetve a
penzugy2@zalakaros.hu e-mail címen.
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rületén lévõ lakás és nem lakás céljára szolgá-
ló épületre, épület részekre illetve telekre, va-
lamint a nem magánszemély tulajdonában ál-
ló lakásbérleti jogokra.

– Adó alanya (Htv. 12. és 18.§):
Kommunális adókötelezettség terheli azt a

magánszemélyt, aki a naptári év elsõ napján az
építmény (lakóház, lakás, egyéb önálló rendel-
tetési egység), illetve telek tulajdonosa. Több
tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni há-
nyadaik arányában adóalanyok. Amennyiben
az építmény, illetve a telek az ingatlan nyilván-
tartásban bejegyzett vagyoni értékû jog terhe-
li, az annak gyakorlására jogosult az adó ala-
nya.

Valamennyi tulajdonos által írásban meg-
kötött és az adóhatósághoz benyújtott megál-
lapodásban az elõzõ bekezdésben foglaltaktól
el lehet térni.

Az Önkormányzat illetékességi területén
nem magánszemély tulajdonában álló lakás
bérleti jogával rendelkezik.

– Az adókötelezettség keletkezése, vál-
tozása és megszûnése (Htv. 14.  és 20.és 25.§):

Építmény esetében:
Az adókötelezettség a használatbavételi, il-

letõleg a fennmaradási engedély jogerõre
emelkedését követõ év elsõ napján keletkezik.
Az engedély nélkül épült vagy anélkül haszná-
latba vett építmény esetén az adókötelezett-
ség a tényleges használatbavételt követõ év
elsõ napján keletkezik.

Az adókötelezettséget érintõ változást (így
különösen a hasznos alapterület módosulását,
az építmény átminõsítését) a következõ év el-
sõ napjától kell figyelembe venni.

Az adókötelezettség megszûnik az épít-
mény megszûnése évének utolsó napján. Az
építménynek az év elsõ felében történõ meg-
szûnése esetén a második félévre vonatkozó
adókötelezettség megszûnik.

Az építmény használatának szünetelése az
adókötelezettséget nem érinti.

Lakásbérleti jog esetén:
Lakásbérleti jog esetén az adókötelezett-

ség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követõ
év elsõ napján keletkezik és a jogviszony meg-
szûnése évének utolsó napján szûnik meg.

A lakásbérleti jogviszonynak az év elsõ fe-
lében történõ megszûnése esetén a második
félévre vonatkozó adókötelezettség megszû-
nik.

Telek esetében:
Az adókötelezettség
a) a belterületen fekvõ, termõföldnek mi-

nõsülõ telek esetében a földterületnek az in-
gatlan-nyilvántartásban mûvelés alól kivett te-
rületre történõ átvezetését vagy tényleges
mezõgazdasági mûvelésének a megszünteté-
sét követõ év elsõ napján,

b) a külterületen fekvõ, termõföldnek mi-
nõsülõ telek esetében a földterületnek az in-
gatlan-nyilvántartásban mûvelés alól kivett te-
rületre történõ átvezetését követõ év elsõ
napján,

c) erdõnek minõsülõ telek esetében
ca) a földterületnek az ingatlan-nyilvántar-

tásban mûvelés alól kivett területre történõ át-
vezetését követõ év elsõ napján, feltéve, ha az

Országos Erdõállomány Adattárban erdõként
nem tartják nyilván vagy

cb) az ingatlan-nyilvántartásban mûvelés
alól kivett területként nyilvántartott földterü-
letnek az Országos Erdõállomány Adattárból
történõ törlését

követõ év elsõ napján
d) a tanyaként nyilvántartott földterület

esetében a tanyaként történõ ingatlan-nyil-
vántartási bejegyzés törlését követõ év elsõ
napján,

e) az építmény megsemmisülése, lebontása
esetén a megsemmisülést, lebontást követõ
félév elsõ napján

keletkezik.
(2) Az adókötelezettség
a) az ingatlan-nyilvántartásban mûvelés alól

kivett területként nyilvántartott belterületi te-
lek esetében a telek mûvelési ágának ingatlan-
nyilvántartási átvezetése és tényleges mezõ-
gazdasági mûvelése megkezdése évének utol-
só napján,

b) az a) pontban foglaltaktól eltérõen a
ba) tényleges mezõgazdasági mûvelés alatt

álló belterületi telek esetében a telek mûvelé-
si ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése
évének,

bb) belterületen fekvõ termõföld esetében
annak tényleges mezõgazdasági mûvelése
megkezdése évének

utolsó napján,
c) külterületi telek esetében annak termõ-

földként vagy tanyaként történõ ingatlan-nyil-
vántartási feljegyzése évének utolsó napján,

d) az a)-c) pontban foglaltaktól eltérõen te-
leknek minõsülõ földterület esetében a földte-
rületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdõ
mûvelési ágra történõ átvezetése vagy az Or-
szágos Erdõállomány Adattárba történõ be-
jegyzése évének utolsó napján,

e) a telek építménnyel való beépítése fél-
évének utolsó napján

szûnik meg.
(3) Az adókötelezettségben bekövetkezõ –

(1)-(2) bekezdésben nem említett – változást a
következõ év elsõ napjától kell figyelembe
venni.

Az önkormányzati rendelet szabályozása:

– Az adó mértéke: (R. 5. §.)
Az évi adó mértéke adótárgyanként, illetõ-

leg lakásbérleti jogonként 16.000 Ft/év.

– helyi rendelet alapján biztosított adó-
mentesség: (R. 4. §.)

Mentes a kommunális adó alól:
a) nem lakás céljára szolgáló épület, épü-

letrész ,
b) Az építési tilalom alá esõ telek, illetve

a beépíthetõség feltételeinek meg nem felelõ
telek.

Eljárási rendelkezés:
A magánszemély kommunális adó fizetésé-

re kötelezett, az adókötelezettség keletkezé-
sét, változását követõ 15 napon belül a
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal által
rendszeresített nyomtatványon köteles adó-
bevallást tenni.

Nem kell újabb adóbevallást tenni, amíg

adókötelezettséget érintõ változás nem kö-
vetkezik be.

Az adózónak félévenként, két egyenlõ
részletben kell az adót

az adóév március 15-éig, illetve
szeptember 15-éig
megfizetnie.

IDEGENFORGALMI ADÓ:

A Htv. rendelkezései alapján:

– Adókötelezettség, az adó alanya (Htv.
30.§):

Adókötelezettség terheli azt a magán-
személyt, aki nem állandó lakosként az önkor-
mányzat    

illetékességi területén legalább egy ven-
dégéjszakát eltölt,

– Adómentesség (Htv. 31 §.)
Az adókötelezettség alól mentes:
a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b) a gyógyintézetben fekvõbeteg szakellá-

tásban részesülõ vagy szociális intézményben
ellátott magánszemély;

c) a közép– és felsõfokú oktatási intéz-
ménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony
alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése
folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati
kötelezettség teljesítése, vagy a településen
székhellyel, vagy telephellyel rendelkezõ vagy
a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevé-
kenységet végzõ vállalkozó esetén vállalkozási
tevékenység vagy ezen vállalkozó munkaválla-
lója által folytatott munkavégzés céljából az
önkormányzat illetékességi területén tartózko-
dó magánszemély, továbbá

d) aki az önkormányzat illetékességi terüle-
tén lévõ üdülõ tulajdonosa vagy bérlõje, to-
vábbá a használati jogosultság idõtartamára a
lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülõ hasz-
nálati jogával rendelkezõ lakásszövetkezeti
tag, illetõleg a tulajdonos, a bérlõ hozzátarto-
zója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában
álló üdülõ használati jogával rendelkezõ lakás-
szövetkezeti tag használati jogosultságának
idõtartamára annak a Polgári Törvénykönyv
szerinti hozzátartozója;

e) az egyházi jogi személy tulajdonában lé-
võ építményben, telken vendégéjszakát – kizá-
rólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékeny-
ségéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltõ
egyházi személy.

– az adó beszedésére kötelezett: (Htv. 34. §)
A fizetendõ adót:
a) a szálláshely ellenérték fejében történõ

átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szál-
lásadó,

b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan
ingyenesen történõ átengedése esetén a szál-
láshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az
ott-tartózkodás utolsó napján

(a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kö-
telezett) szedi be.

(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendõ ide-
genforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett
akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedé-
sét elmulasztotta.

�



Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc leverését követõ
megtorlásra, az Aradon kivégzett
tábornokokra és a Pesten halálra
ítélt és kivégzett elsõ felelõs kor-
mány miniszterére emlékezett ok-
tóber 6-án Novák Ferenc polgár-

mester, Czirákiné Pakulár Judit al-
polgármester és Szabóné dr. Csányi
Mariann jegyzõ.

Az emlékezés koszorúit az elsõ fe-
lelõs magyar kormány minisztereinek
tiszteletére létrehozott szoborpark-
ban helyezték el.

A Belügyminisz-
térium különdíját
nyerte el városunk
a virágos települé-
sek versenyének
díjátadó ünnepsé-
gén. Október 21-én
délelõtt, Budapes-
ten a Pesti Vigadó
dísztermében osz-
tották ki a Virágos
Magyarországért
környezetszépítõ
verseny 2015. évi
díjait. 

A díjkiosztó
ünnepségre 209
önkormányzat képviselõje kapott
meghívást.

A Magyar Turizmus Zrt. által

szervezett nagy-
szabású hazai
megmérettetés, a
Virágos Magyaror-
szágért környezet-
szépítõ verseny
keretében 209 te-
lepülést zsûriztek
idén nyáron a ker-
tészeti és turiszti-
kai szakemberek.

Zalakaros a Bel-
ügyminisztérium
díját nyerte el, a si-
kerért elsõsorban
a Karos-Park Kft.
vezetését és mun-

katársait illeti a dicséret, hiszen õk
azok, akik nap mint nap szépítik,
rendezik a várost. Gratulálunk!
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Az önkormányzati rendelet szabályozása:

Az adó alapja: (R. 7. §.):
A megkezdett vendégéjszakák száma.

– Az adó mértéke: (R. 8. §.)
Személyenként és vendégéjszakánként 450

Ft/fõ/vendégéjszaka. (2016. január 1-jétõl)

– helyi rendelet alapján biztosított adó-
kedvezmény: (R. 6. §.)

A 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet 2.§.
szerinti egyéb szálláshely szolgáltatást igénybe
vevõk esetében személyenként és vendégéj-
szakáként az adókedvezmény mértéke a 8. §-
ban meghatározott összeg 28,89 %-a. (2016.
január 1-jétõl, a kedvezmény mértékének mó-
dosulása miatt az egyéb szálláshely szolgálta-
tást igénybe vevõk esetében az idegenforgal-
mi adó mértéke nem változik.)

Eljárási rendelkezés:
Az adóbeszedésre kötelezetteket a tevé-

kenység megkezdésétõl számított 15 napon be-
lül bejelentési kötelezettség terheli, amit írásban
kell megtenni az önkormányzati adóhatóság-
hoz. Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa
beszedett idegenforgalmi adóról a tárgyhóna-
pot követõ hó 15-ig bevallást kell tennie.

Az adóbeszedéssel megfizetett idegenfor-
galmi adót az adózónak a

beszedést követõ hó 15. napjáig
kell az adóhatósághoz befizetnie.

HELYI IPARÛZÉSI ADÓ

A Htv. rendelkezései alapján:

– Adókötelezettség, az adó alanya (Htv.
35 és 36.§):

Adóköteles az önkormányzat illetékességi
területén állandó vagy ideiglenes jelleggel vég-
zett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban:
iparûzési tevékenység).

Az adó alanya a vállalkozó, továbbá a Pol-
gári Törvénykönyvrõl szóló törvény szerinti bi-
zalmi vagyonkezelési szerzõdés alapján kezelt
vagyon.

Adóköteles iparûzési tevékenység: a vál-
lalkozó e minõségben végzett nyereség-, ille-
tõleg jövedelemszerzésre irányuló tevékeny-
sége.

– Adókötelezettség keletkezése és meg-
szûnése: (Htv. 38. §.)

Az adókötelezettség az iparûzési tevékeny-
ség megkezdésének napjával keletkezik és a
tevékenység megszüntetésének napjával szû-
nik meg.

A 37. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevé-
kenység-végzés (építõipari tevékenységet foly-
tat, illetõleg természeti erõforrást tár fel vagy
kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy meg-
szakításokkal végzett tevékenység idõtartama
adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem
éri el a 181 napot) esetén az adókötelezettség
idõtartama a tevékenység megkezdésének
napjától a felek közti szerzõdés alapján a meg-
rendelõ teljesítés-elfogadásának napjáig terje-
dõ idõszak valamennyi naptári napja.

– az adó alapja: 
A Htv. 39. és 39/A valamint 39/B §. alapján

Az önkormányzati rendelet szabályozása:

– Az adó mértéke: (R. 9. §.)
Állandó jelleggel végzett iparûzési tevé-

kenység esetében az adóalap 2 %-a.
Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevé-

kenység esetén az adó mértéke a Htv. 37.§.(2)   

bekezdésének a.) és b.) pontja szerinti tevé-
kenység-végzés után naptári naponként 1.000
Ft.

Eljárási rendelkezések:
Az adózó az adókötelezettség keletkezését

a tevékenység megkezdésétõl számított 15 na-
pon belül jelenti be az önkormányzati adóha-
tósághoz.

A vállalkozónak az adóévet követõ év má-
jus 31-ig bevallást kell tennie.

Az ideiglenes jelleggel végzett iparûzési te-
vékenység után fizetendõ adóról – a megfize-
tés határidejével egyezõen– a tevékenység be-
fejezésének napját követõ hónap 15. napjáig
kell bevallást tennie.

A vállalkozó adóelõleget félévi részletek-
ben

az adóév március 15-éig, illetve
szeptember 15-éig
fizet.
A társasági adóelõlegnek az adóévi várha-

tó fizetendõ adó összegére történõ kiegészíté-
sére kötelezett vállalkozónak az iparûzési adó-
elõleget a várható éves fizetendõ adó össze-
gére

az adóév december 20. napjáig
kell kiegészítenie.
Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett te-

vékenység utáni iparûzési adót legkésõbb a te-
vékenység befejezése napját követõ hó 15.
napjáig kell megfizetni.

A vállalkozó a megfizetett adóelõleg és az
adóévre megállapított tényleges adó különbö-
zetét

az adóévet követõ év május 31-éig
fizeti meg, illetõleg ettõl az idõponttól igé-

nyelheti vissza.
Az adózó az adóelõleget és az éves tényle-

ges kötelezettség különbözetét 100 forintra
kerekítve fizeti meg, illetve igényelheti.

Különdíj Zalakarosnak
VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT VERSENY

A vértanúk emlékére



A hosszúra nyúlt szünetet iga-
zán tartalmasan tölthették el láto-
gatóink, hiszen a fürdõn szinte
egész nap animátorok gondoskod-
tak a gyerekek szórakoztatásáról,
volt mini diszkó, kézmûveskedés,

manó torna Béres Alexandrával, ví-
zi viadal Katus Attilával. A felnõtte-
ket alakformáló- és vízi tornával,
aquasalsával várták, s a szauna ud-
var is sok meglepetést tartogatott:
új szeánszokkal bõvült az udvar kí-
nálata, melyek igen népszerûnek
mutatkoztak. (A szeánszok folyta-
tódnak, részletek lapunk 8. olda-
lán).

A fürdõ elõtti
téren kirakodó-
vásár, forralt bor
és sült gesztenye,
kürtös kalács csá-
bított, s ez évben
is népszerû volt a
tökfaragás, vala-
mint az elkészült
alkotásokat a für-
dõ elõtt felvonul-
tató rögtönzött
tárlat is.

A Gyógyfürdõ
téren adott kon-
certet Csepregi
Éva, s éjszakai
fürdõpartin lé-
pett fel Jolly és
Suzi is.

Népszerû program a tökfaragás és -mintázás.Forralt borral és sült gesztenyével kínálták a vendégeket.

Vízi viadal Katus Attilával.
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HELYESBÍTÉS
A hivatal átszervezésérõl elõzõ lapszámunkban megjelent cikkben

téves ismertetés történt a szavazás eredményével kapcsolatosan.
Novák Ferenc és Kötõ Attila mellett Magyar Mária képviselõ is tartóz-
kodott a szavazás során, tehát nem az igennel szavazók közé tartozott.
A hibáért az érintettõl elnézést kérünk!

Elõkelõ, negyedik helyen végzett a Zalakarosi Fürdõ a most elõ-
ször meghirdetett Az Év Fürdõje szavazáson.

A horvátországi Nedeliscébe mutatkozott be a közelmúltban
Zalakaros.  

Elõkelõ hely Az Év
Fürdõje szavazáson

A szavazás elsõdleges célja az
volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a
magyarországi termál és gyógyvíz-
kincsre, illetve az erre épült fürdõk-
re. Hazánk igazi fürdõ nagyhata-
lom, az itteni termálvizek nem csak
mennyiségben, de minõségben is

egyedülállóak és erre a termálvíz-
kincsre számos nagyszerû fürdõ
épült. Erre kívánt rámutatni a sza-
vazás, melybe rengetegen kapcso-
lódtak be, s ennek eredménye a
már jelzett negyedik helyezés a
Zalakarosi Fürdõ számára.

Bemutatkozás
Nedeliscében

A hagyományosnak tekint-
hetõ standos bemutatkozás
mellett – melyen az önkor-
mányzat a turisztikai egyesület-
tel közösen jelent meg – kultu-
rális mûsorral is jelentkezett vá-

rosunk. A Bottal-fogó és a Rü-
gyecske együttes képviselte itt
Zalakarost, sikerükhöz hozzájá-
rult a felnõttek által készített
pogácsa és természetesen a cso-
dás ruhákban elõadott táncok.

Õszi szünet a városban

Rengeteg programmal várta
az õszi szünetben városunk és a
fürdõ az ide látogatókat.

IGAZI PROGRAM KAVALKÁDDAL KÉSZÜLTEK
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Megnéztük, hogy a régi idõk-
ben  mit jelentett a Halloween. Mi-
bõl jött létre az elnevezés. Elkalan-
doztunk Amerikába, hogy ott ho-
gyan készülnek, és
mit csinálnak ezen az
ünnepen. Ez után Eu-
rópában és Magyar-
országon jártunk és
megá l l ap í to t tuk ,
hogy a televízió ha-
tására terjedt át ez a
„szokás” hozzánk és
elsõsorban a keres-
kedelem és piac mi-
att vált bizonyos kö-
rökben ismertté.
Megismertük a tök-
lámpás legendáját, és
egy tökrõl szóló ver-
set is hallhattunk. Mi-
után a tökös recep-
teket is számba vet-
tük, Páskándi Géza: A
Tök és a Dinnye címû

elbeszélésén gondolkodhattunk el.
A képzõmûvészetben is megtalál-
tuk ezt a növényt Giuseppe
Arcimboldo festõ mûveiben, s rá-
csodálkozva figyeltük a képeket. Az

irodalomban számos népmesében
is megtalálható a tök. Többek kö-
zött a Rátóti csikótojásban és egy
Mátyás királyról szóló népmesében,
a Tök és a négy csikó címûben is. A

mesék után váratlan fordulatot
vett a foglalkozás. Mikor elmond-
tuk, hogy fakanálból fogunk tökös
dekorációt készíteni, látszott az ar-
cokon, hogy erre senki nem készült
fel. Természetesen, hogy munka-
eszközt és alapanyagokat mindenki
számára készítettünk elõ. Eleinte ki-
csit furcsálkodva, aztán egyre na-
gyobb kedvvel merültek el a jelen-
lévõk a munkadarab elkészítésé-
ben. 

A végére viszont már boldogan
mutatták, hogy milyen aranyosra si-
került a kis „fakanáltök”. Jó volt a
távozók örömét látva azt hallani tõ-
lük, hogy ilyen foglalkozáson más-
kor is szívesen részt vennének. Ez
volt a célunk, hogy egy kicsit meg-
mozgassuk és „alkotásra” bírjuk a
könyvtárba érkezõket, és saját ma-
guk készítsék el az ajándékot, mel-
lyel önmagukat ajándékozták meg
az együtt eltöltött munka örömé-
vel.

Horváthné Nagy Elvira

Az iskola és a könyvtár több
„tökös” programmal várta a gye-
rekeket október 20-án délután. 

A könyvtárban 67 tanuló ügyes
kis keze alatt papírból, legyezõhaj-
togatással készültek a hurkapálcára
ragasztott díszek. A rajzteremben
pedig az alsó tagozatosok szüleik-
kel párban, a felsõ tagozatosok pe-
dig párokban faragták a terméstö-
köket. Összesen húsz pár jelentke-
zett a megmérettetésre. Egy óra
alatt csodálatos remekmûvek  szü-
lettek. A zsûri döntése után az alsó

tagozatban is négy páros, és a felsõ
tagozatban is négy páros ért el he-
lyezéseket. Az igazi meglepetés
csak ez után következett, amikor a
tankonyhába meghívást kaptak a
versenyre jelentkezõk. A MenDan
Hotel dolgozói kápráztatták el a je-
lenlevõket. Soós Jánosné, Marika
különbözõ zöldségekbõl és gyü-
mölcsökbõl faragott állatkákat és
asztali díszeket, Szökrény Ákos pe-
dig alkoholmentes koktélokat ké-
szített, melyeket meg is kóstolhat-
ták a gyerekek. Minden elkészült,
az el nem fogyasztott munkadarab

kiállításra került az aulában, ahol a
hazafelé induló diákok is megcso-
dálták a szürkületben egyre szeb-
ben világító töklámpásokat.

Horváthné Nagy Elvira

„Fakanáltök” készítés
TERMÉSTÖK ÉS HALLOWEEN AZ IRODALOMBAN ÉS A KÉPZÕMÛVÉSZETBEN

Egy kicsit másképp vártuk a
város lakóit az októberi könyvtá-
ri foglalkozásra, mint máskor. A
huszonnégy résztvevõnek elein-
te nem is tûnt fel semmi, hiszen a
szokott módon elõadással, be-
mutatással kezdtük a foglalko-
zást. 

Október 21-én Iványi Miklós dalos könyvbemutatóval emel-
te az Ezüstklub hangulatát. A szerzõ a Dalárda tagja, aki Fától
az erdõt címû  munkájának 3. kötetét ismertette az egybegyûl-
tekkel. A fotót Sziveri Klári készítette.

Ezüstös könyvbemutató

Tökfaragás és papírtök készítése VERSENYEREDMÉNYEK
Bolyai Matematikaverseny

– Nagykanizsa 2. helyezést ért
el Csöndör Kamilla 8. osztá-
lyos tanuló. Felkészítõ tanár:
Dávid Mátyás



2015. november 5. 7

A kezdeményezéshez bárki csat-
lakozhatott október 24-én, aki vál-
lalta, hogy legalább öt kilométert
fut, gyalogol vagy bringázik. A
Zalakarosi Futrinkák a Nagykanizsa-
Zalakaros táv lefutását vállalták be,
Csapi érintésével.

A mintegy 20 kilométeres sza-
kasz utolsó kilométerein, Galam-
boknál gyerekek és felnõttek egy-
aránt csatlakoztak a lelkes futók-
hoz, hogy aztán együtt tegyék meg
az utolsó métereket – ki bringával,
ki kocogva.

A futókat a Tourinform-irodánál
Czirákiné Pakulár Judit alpolgár-
mester és Stégli János sportszerve-
zõ fogadta, az önkormányzat jóvol-
tából harapnivalóval és frissítõvel
kínálták a résztvevõket.

Az alpolgármester asszony
hangsúlyozta: Zalakaros fejlesztése-
ivel és programjaival sokat tesz
azért, hogy a város valóban az
egészség városa legyen. Elismerés-
sel szólt a futókról, akik munka és
család mellett is tudnak és akarnak

idõt szakítani a sportra, egészségük
védelmére. Az alpolgármester asz-
szony ígéretet tett arra: jövõre már
nemcsak fogadja a futókat, de egy
rövidebb táv lekocogására õ maga
is vállalkozik.

Az Országfutás résztvevõi – akik
között távoli településrõl, így pél-
dául Sopronból érkezõket is talál-
hattunk – emléklappal és a közös-
ségi futás jólesõ érzésével távozhat-
tak a programról.

Kitett kutyusok
A közösségi portálok térhódításával mind többet hallani, olvas-

ni kidobott, sorsukra hagyott vagy kegyetlen bánásmód áldozatá-
ul esett állatokról. 

Sajnos településünkkel kapcsolatosan is beszámolhatunk ilyen
esetrõl. A közelmúltban kilenc gyönyörû kiskutyust talált Horváth
József közterület-felügyelõ, a kölyköket Újmajornál tették ki. Át-
meneti otthonra a Karos-Park telephelyén leltek, de akik nem talál-
tak gazdára, azokat a nagykanizsai állatmenhelyre szállítják.

Persze, a legjobb az volna, ha nem kerülne sor arra, hogy állat-
kölyköket tegyenek ki utcára, ám ha ilyet tapasztalna bárki is, kér-
jük, vigye az elhagyott állatot biztonságos helyre, vagy, ha teheti,
fogadja be…!

Családok és más településrõl
érkezõk is csatlakoztak

ORSZÁGFUTÁS

A zalakarosi résztvevõk összesen 500 kilométert futottak le az im-
már második alkalommal megrendezett Országfutáson.
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November 14. (szombat)

10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00–13.00: Kreatív foglalkozás:
Márton napi „ludasságok” készí-
tése (Fedett gyermekvilág)
13.00: „Libásdi” népi körjáték (Fe-
dett gyermekvilág)
14.00: „Úszik a liba” vízi vetélke-
dõ (Fedett gyermekvilág)
15.00–16.00: Arcfestés (Fedett
gyermekvilág)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: Kacsatánc (Fedett gyer-
mekvilág)

November 15. (vasárnap)

10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00–13.00: Kreatív foglalkozás:
Márton napi „ludasságok” készí-
tése (Fedett gyermekvilág)
13.00: Márton napi totó (Fedett
gyermekvilág)
14.00: Mesedélután: Lúdas Matyi
története (Fedett gyermekvilág)
15.00–16.00: Arcfestés (Fedett
gyermekvilág)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: Táncverseny (Fedett gyer-
mekvilág)

Egészség hétvége
HELYSZÍN: ZALAKAROSI FÜRDÕ

IDÕPONT: 2015. 11. 21–22.

Márton-napi
vigasságok

HELYSZÍN: ZALAKAROSI FÜRDÕ

A szervezõk a programváltozás jogát fenntartják.
A szervezõk a programváltozás jogát fenntartják.

NAGYKANIZSAI KORMÁNYABLAK
8800 Nagykanizsa 

Fõ u. 24.

NYITVA TARTÁS:

Hétfõ: 7.00–17.00
Kedd: 8.00–18.00

Szerda: 8.00–18.00
Csütörtök: 8.00–18.00

Péntek: 8.00–18.00
Szombat: –

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGEK:

Kormányzati ügyfélvonal a nap 24 órájában:
Telefon: 1818 (kék szám)

Külföldrõl: +36-1-452-3622
Fax: +36-1-452-3621

SMS: 1818
E-mail: 1818@ugyfelvonal.hu

November 21. (szombat)

10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: Barackmagos szauna sze-
ánsz (Szauna udvar)
11.00–15.00: Gyógyászati nyílt
nap: életmód tanácsadás, állapot-
felmérés, testzsír százalék- és vér-
nyomásmérés, zalakarosi gyógy-
vízbõl készült termékek bemuta-
tója, tájékoztató a gyógyvízrõl,
gyógy-és medical wellness szol-
gáltatásokról (Fedett fürdõ, well-
ness shop)
14.30: Tibeti Jóga (Fedett fürdõ I.
emelet, fitness terem)
15.00: Mézes-fahéjas szauna sze-
ánsz (Szauna udvar)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)

November 22. (vasárnap)

10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: Nádcukros szauna szeánsz
(Szauna udvar)
11.30: Alakformáló torna (Fedett
fürdõ I. emelet, fitness terem)
11.00–15.00: Gyógyászati nyílt
nap: életmód tanácsadás, állapot-
felmérés, testzsír százalék- és vér-
nyomásmérés, zalakarosi gyógy-
vízbõl készült termékek bemuta-
tója, tájékoztató a gyógyvízrõl,
gyógy-és medical wellness szol-
gáltatásokról (Fedett fürdõ, well-
ness shop)
15.00: Szauna szeánsz-jeges fel-
öntés (Szauna udvar)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)


