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E l ő t e r j e s z t é s  

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. november 28 -án tartandó ülésére 

 

N a p i r e n d: A helyi adókról szóló 28/2008.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása 

E l ő a d ó: Zsombok Lajos polgármester                      

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I.) Mint ismert, a Somogy Megyei Kormányhivatal a SOB/03/1552/2013. számon 

törvényességi felhívással élt Lengyeltóti Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 

28/2008.(XII.12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) miatt.  

A felhívás szerint törvénysértő a rendelet azon rendelkezése, miszerint építményadó 

tekintetében az adómentességet az ingatlan vagyoni jellegéhez nem kötődő igazgatási 

aktushoz (lakóhely-létesítéshez) köti. Mindez a Kúria Önkormányzati Tanácsának korábbi 

döntésén alapul, amely kimondta, hogy vagyoni típusú adók esetén a jogegyenlőség sérül 

akkor, ha az önkormányzat a vagyontömeg és az adóalany teherbíró képességén túli 

szempontokat is értékel (pl. lakhatást). A felhívás javasolta az Ör. adómentességet 

meghatározó 8.§ (1) bek. f) és g) pontjainak hatályon kívül helyezését. A rendelet további 

három ponton való javasolt módosítását, pontosítását a Képviselő-testület a 2013. szeptember 

havi ülésén elvégezte, a döntésről a Kormányhivatalt értesítettük. 

 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezése szerint 

adókötelezettséget megállapító, adóalanyok körét bővítő, adómértéket növelő, illetve 

kedvezményt, menteséget megszüntető jogszabály (önkormányzati adórendelet is) 

legkorábban a kihirdetését követő 30. napon léptethető hatályba. Így amennyiben az 

önkormányzat 2014. január 1-én kíván adórendeleti módosítást hatályba léptetni, úgy azt 

legkésőbb 2013. december 2-ig ki kell hirdetnie. 

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal SOB/03/1896/2013. számon, 2013. november 5-én 

érkezett szakmai segítségnyújtásában rámutat arra, hogy az adófizetés alóli mentesség 

feltétele nem a lakcímnyilvántartásba történő bejegyzés, hanem a lakásingatlan tényleges 

használata lehet. Amennyiben az önkormányzat célja az, hogy a törvénysértés megszüntetése 

mellett az „állandó lakosok” továbbra is adómentességben részesüljenek, célszerű úgy 

rendelkezni, hogy a mentesség feltétele az ingatlan tényleges (életvitelszerű) használata 

legyen.  

Az „életvitelszerű ottlakás” meghatározása során célszerű figyelembe venni, hogy egy 

magánszemély számára az a lakóingatlan szolgál ténylegesen, életvitelszerűen lakóhelyéül: 

 ahonnan az életét szervezi (pl. rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási 

intézménybe, illetve ide tér haza) 

 ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket (pl. étkezés, főzés, mosás) leginkább 

folytatja 

 amely családi élete helyszínéül szolgál 

 amelyre vonatkozóan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe 

 amely elsődleges levelezési címként jelenik meg a hatóságoknál, 

közműszolgáltatóknál. 

 

A „tényleges használat” megállapításának gyakorlati megvalósítása problémákat vet fel az 

önkormányzatok részére - tekintettel arra, hogy a lakcímnyilvántartásba történő bejegyzés 
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ellenőrzése könnyen megvalósítható; ezzel szemben az „életvitelszerű ottlakás”, az adott 

ingatlan használatának konkrét ellenőrzése során helyszíni szemlét és/vagy szomszédok 

tanúmeghallgatását kell lefolytatni, továbbá közüzemi számlákat kell bekérni. Mindez 

jelentősen megnöveli az adóügyi ügyintézők munkaterheit a jövőben. 

 

II.) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 6.§ c) pontja szerint az 

önkormányzat adómegállapítási jogkörében eljárva az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, 

az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez 

igazodóan, jogszabályban meghatározott adómaximumra figyelemmel állapítja meg.  

A Nemzetgazdasági Minisztérium által a fentiek értelmében adott tájékoztatás szerint a KSH 

által közzétett adatok alapján az infláció mértéke 2012. évben 5,7% volt.  

 

Ennek megfelelően a 2014. évben az adómaximumok az alábbiak szerint alakulnak: 

Építményadó:         1.821,2.- Ft/m
2 

Telekadó:                                                331,1.- Ft/m
2
 

Magánszemély kommunális adója:                                  28.145,8.- Ft/adótárgy 

Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó:                        496,6.- Ft/vendégéjszaka 

 

Lengyeltótiban a 2013. évben alkalmazott adómértékek az alábbiak szerint alakulnak: 

Építményadó:  

- lakás esetén: 1,050.-Ft/m2. 

- nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetén: 450.-Ft/m2 

- garázs esetén: 250.-Ft/m2. 

Magánszemélyek kommunális adója:  

- lakás esetén: 9,000.-Ft 

- pince 12m2-ig: 3,500.-Ft 

- pince 12m2 felett: 5,000.-Ft 

Telekadó: 800m2-ig: 85.-Ft/m2; 801m2-től: 4.-Ft/m2 

Idegenforgalmi adó: 250.-Ft/fő/éj 

Az előző évekre vonatkozó adómértékeket jelen előterjesztés 1. mellékletének táblázata 

tartalmazza.  

Fenti adatok ismeretében - tekintettel a lakosság teherviselő képességére, anyagi és 

fizetőképességének romlására, továbbá az adóiroda beszámolójában foglaltakra - a 2014. évre 

vonatkozóan a helyi adók mértékének növelését nem javaslom. 

 

III.) Az adórendeletünk további módosítását indokolja az egyes adótörvények és azokkal 

összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi 

CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi ….. törvény, mely a Htv. rendelkezéseit több 

ponton érinti.  

 

Telekadó területén újra definiálásra került az adókötelezettség keletkezése és megszűnésének 

esetei. A telekadó alóli mentességek körében pontosításra került a belterületi, mezőgazdasági 

művelés alatt álló földterület fogalma; továbbá a mentességek kiegészítésre kerültek a termék-

előállító üzemekhez kapcsolódó védő-biztonsági területekre vonatkozó menteséggel. 

 

Iparűzési adónál az állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adó alapjának 

egyszerűsítet meghatározásánál pontosítások történtek a kisadózó vállalkozásoknál. A szigorú 

szabályok oldása és a KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója) alanyok helyzetének 

javítása érdekében a módosítás  eredményeként lehetővé válik, hogy a KATA alany adóévre 

válassza a helyi iparűzési adóban az egyszerűsített adóalap-megállapítási módszert (a 

székhelyre, illetve a telephelyekre a tételes  adóalapot). A KATA-alany a KATA alanyisága 

kezdetétől számított 15 napon belül vagy legfeljebb az adóév január 15-éig nyilatkozathat 

arról, ha az adóévi adót tételes adóalap szerint (egyszerűsített módon) kívánja teljesíteni.  
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A Htv. hatályos szabályai értelmében nem kell adóelőleget bejelenteni és bevallani az 

adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az adókötelezettség 

keletkezésének adóévében. Ezen megfogalmazás megtévesztő lehet, ezért a törvénymódosítás 

szerint az előleg megállapítása alóli mentesség a kezdés adóéve helyett az első előlegfizetési 

időszakra vonatkozik.  

 

A törvénymódosítás pontosítja a telek fogalmát az ágazati jogszabályokkal való összhang 

megteremtése érdekében. Emellett a telekadó vonatkozásában egy saját önálló fogalmat ad a 

termőföldre, s az alatt – figyelemmel a 2013. december 15-én hatályba lépő mező- és 

erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény mező-, erdőgazdasági  

hasznosítású föld fogalmára – azt a művelési ágban nyilvántartott földrészlettel azonosítja 

(függetlenül attól, hogy az bel-, vagy külterületen fekszik). Az erdő fogalma alatt az erdő 

művelési ágba tartozó földrészletet, továbbá a hatályos szabályozástól eltérően azt a művelés 

alól kivett területként nyilvántartott földrészletet is érteni kell, amelyet az Országos 

Erdőállomány Adattárban erdőként tartanak nyilván. A módosítás hatásaképp a jelenleg 

telekadó-mentes erdő – kibővült tartalommal – 2014. január 1-jétől már nem lesz a telekadó 

hatálya alatt (továbbra sem kell azután telekadót fizetni).  

A módosítás a hatályos szabályozással azonosan a külterületi termőföldet eleve nem tekinti  

adótárgynak, a belterületen fekvő termőföldet pedig akkor, ha az ténylegesen mezőgazdasági  

művelés alatt áll.  

Fentieken kívül pontosításra került az építményadó tárgyi hatályának megállapítása kapcsán 

az épület, épületrész fogalma.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a 

mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni. 

 

Lengyeltóti, 2013. november 25.      

 

         Zsombok Lajos 

           polgármester 

 

 

Készítette:    Jóváhagyta: 

 

 

Böröndi Franciska   dr. Szatmári Ibolya 

aljegyző    jegyző 
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           1. melléklet 

 

A helyi adómértékek változása Lengyeltótiban 
 

ADÓNEMEK 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Építményadó 

- lakás után  

 

- üzleti cél 

esetén  

- garázs esetén 

 

900.- 

Ft/m2 

350.- 

Ft/m2 

150.-

Ft/m2 

 

900.- 

Ft/m2 

350.- 

Ft/m2 

150.-

Ft/m2 

 

900.- 

Ft/m2 

400.- 

Ft/m2 

200.-

Ft/m2 

 

1,050.- 

Ft/m2 

450.- 

Ft/m2 

250.-

Ft/m2 

 

1,050.- 

Ft/m2 

450.- 

Ft/m2 

250.-

Ft/m2 

 

1,050.- 

Ft/m2 

450.- 

Ft/m2 

250.-

Ft/m2 

Mag.szem. 

kommunális 

adója 

- lakás után 

- pince 12m2-ig 

- pince 12m2 

felett 

 

 

 

 

7.000.- Ft 

3.000.-Ft 

4.500.-Ft 

 

 

 

7.000.- Ft 

3.000.-Ft 

4.500.-Ft 

 

 

 

8,500.- Ft 

3.000.-Ft 

4.500.-Ft 

 

 

 

9.000.- Ft 

3,500.-Ft 

5,000.-Ft 

 

 

 

9.000.- Ft 

3,500.-Ft 

5,000.-Ft 

 

 

 

9.000.- Ft 

3,500.-Ft 

5,000.-Ft 

Iparűzési adó 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Telekadó 

 800m2-ig 

800m2 felett 

 

70.-Ft/m2 

3.5-Ft/m2 

 

 

70.-Ft/m2 

3.5-Ft/m2 

 

 

70.-Ft/m2 

3.5-Ft/m2 

 

 

85.-Ft/m2 

4,-Ft/m2 

 

 

85.-Ft/m2 

4,-Ft/m2 

 

 

85.-Ft/m2 

4,-Ft/m2 

 

Idegenforgalmi 

adó 

 

150.-

Ft/fő/éj 

 

150.-

Ft/fő/éj 

 

150.-

Ft/fő/éj 

 

250.-

Ft/fő/éj 

 

250.-

Ft/fő/éj 

 

250.-

Ft/fő/éj 
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           2. melléklet 

 
Más településen alkalmazott 2013. évi adómértékek 

 

 

adónemek 

törvényi 

maximumok 

 

építményadó 

1722,9-Ft/m2 

 

telekadó 

313,2-Ft/m2 

magánszemélyek 

kommunális 

26.628.-Ft 

 

iparűzési adó 

2% 

 

Idegenforgalmi 

adó 

469,9.-Ft/fő/éj 

 

 

LENGYELTÓTI 

lakás után 1 050.- Ft/m2 

üzleti cél esetén: 450.- 

Ft/m2 

garázs: 250.- Ft/m2 

800m2-ig 

85.- Ft/m2 

800m2 felett 

4.- Ft/m2 

lakás esetén 

9.000.- 

pince 12m
2
-ig: 

3.500.- 

pince 12m
2
 

felett: 

5.000.- 

építőipari 

tev.: 2.500.- 

Ft/nap 

2% 

 

250.- Ft/fő/éj 

 

FONYÓD 

övezet szerint 

800.- Ft/m2 vagy 

640.- Ft/m2 

garázs 15 m2 felett 

640.-Ft/m2 

övezet szerint 

50.- Ft/m2 

vagy 

40.- Ft/m2 

 

______________ 

ideiglenes 

tev.:--- 

1,8 % 

 

360.- Ft/fő/éj 

 

BALATON- 

BOGLÁR 

övezet szerint (lakás után) 

1000.- Ft/m2 

900.- Ft/m2 

800.- Ft/m2 

egyéb épület: 

üzleti cél esetén: 600.- 

Ft/m2 

nem üzleti: 200.- Ft/m2 

övezet szerint 

200.- Ft/m2 

150.- Ft/m2 

100.- Ft/m2 

 

 

______________ 

építőipari tev.: 

5.000.- Ft/nap 

egyéb tev. 

esetén 1000.-

Ft/nap 

2% 

 

340.- Ft/fő/éj 

 

TAB 

 

_____________________ 

 

20.000.-

Ft/telek/év 

lakás esetén 

20.000.-  

pince esetén 

3.000.- 

ideiglenes tev.: 

5.000.-Ft/nap 

2% 

 

________ 

 

NAGYBAJOM 

 

_____________________ 

 

___________ 

lakás 

esetén:7.880.- 

nem lakás 2.620.- 

pince esetén 

5.250.- 

építőipari tev.: 

5.000.- Ft/nap 

1,5% 

300.- Ft/fő/éj 

 

CSURGÓ 

üzlet, iroda: 400.- Ft/m2 

minden egyéb: 300.- Ft/m2 

 

___________ 

 

10.000.- 

Ft/lakás/év 

építőipari tev.: 

5.000.- Ft/nap 

2% 

 

________ 
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete  TERVEZET 

 

a 31/2009.(XII.15.), 19/2010.(XI.24.), 26/2010.(XII.15.), 33/2011.(XII.15.), 29/2012.(XI.30.), 

14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendeletekkel módosított 

 

a helyi adókról szóló 28/2008.(XII.12.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ 

(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

 

A helyi adókról szóló 28/2008.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3.§-a a következő 

(7) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(7) Az adóhatóság a 8.§ (1) bekezdés f) pontjában foglalt ingatlan tényleges (életvitelszerű) 

használatának ellenőrzése során az adóalany nevére szóló közüzemi számlákat kérhet be, helyszíni 

szemlét folytathat le, tanumeghallgatást végezhet.” 

 

 

2.§ 

 

(1) Az R. 8.§ (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

{Mentes az adó alól:} 

 

„f) az önkormányzat illetékességi területén lévő üzleti célt nem szolgáló, a magánszemély 

tulajdonában álló építmény, kivéve a garázs, amennyiben az ingatlan vonatkozásában az adóalany 

tényleges (életvitelszerű) ottlakása az év 12 hónapjában megvalósul.” 

 

(2) Az R. 8.§ (1) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

{Mentes az adó alól:} 

 

„g) az önkormányzat illetékességi területén lévő üzleti célt nem szolgáló, a magánszemély 

tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, kivéve a garázs.” 

 

 

3.§ 

 

(1) Az R. 14.§ (1) bekezdés b) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

{Mentes az adó alól:} 

{ b) az erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek,} 

 

„b) a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként  nyilvántartott, 

1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe 

tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági 

igazgatási szerv az adóévben igazolja,” 

 

(2) Az R. 14.§ (1) bekezdés a következő h) ponttal egészül ki: 

{Mentes az adó alól:} 

 

„h) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban 

megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, 

évesített nettó árbevétele legalább 50 %-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.”  
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4.§ 

 

Az R. 15.§ (1) – (2) bekezdései helyére a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(1) Az adókötelezettség 

 

a) a belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-

nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését vagy tényleges mezőgazdasági 

művelésének a megszüntetését követő év első napján, 

b) a külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-

nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján, 

c) erdőnek minősülő telek esetében 

 ca) a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő 

átvezetését követő év első napján, feltéve, ha az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nem 

tartják nyilván vagy 

 cb) az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott földterületnek 

az Országos Erdőállomány Adattárból történő törlését  

 követő év első napján 

d) a tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzés törlését követő év első napján, 

e) az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első 

napján  

 

keletkezik. 

 

(2) Az adókötelezettség 

 

a) az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek 

esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági 

művelése megkezdése évének utolsó napján, 

b) az a) pontban foglaltaktól eltérően a 

 ba) tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek esetében a telek művelési 

ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése évének, 

 bb) belterületen fekvő termőföld esetében annak tényleges mezőgazdasági művelése 

megkezdése évének  

utolsó napján, 

c) külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási 

feljegyzése évének utolsó napján, 

d) az a)-c) pontban foglaltaktól eltérően teleknek minősülő földterület esetében a földterületnek az 

ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány 

Adattárba történő bejegyzése évének utolsó napján, 

e) a telek építménnyel való beépítése félévének utolsó napján 

 

szűnik meg.” 

 

5.§ 

 

Az R. 39.§ (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés kerül: 

{ Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani:} 

 

„b) az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az első adóelőleg-fizetési 

időszakra,” 

 

6.§ 

 

(1) Az R. 40.§ 6. pontja helyébe a következő rendelkezés kerül: 

{E rendelet alkalmazásában:} 
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„6. épület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti olyan építmény vagy 

annak azon része, amely a környező külső tértől szerkezeti elemekkel részben vagy egészben 

mesterségesen kialakított, elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás, 

illetve használat feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy 

teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van. Épületrész az épület önálló 

rendeltetésű, a szabadból vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárattal ellátott 

helyisége vagy helyiség-csoportja, amely a 8., a 19., a 48. és 50. pontokban foglaltak szerint azzal 

felel meg lakásnak, üdülőnek, kereskedelmi egységnek, egyéb nem lakás céljára szolgáló épületnek, 

hogy az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nem szerepel;” 

 

(2) Az R. 40.§ 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

{E rendelet alkalmazásában:} 

 

„16. telek: az építménnyel be nem épített földterület, ide nem értve 

a) a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll, 

b) a külterületen fekvő termőföldet, 

c) a tanyát, 

d) a közút területét, 

e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet , 

f) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temet ő fogalma alá tartozó földterületet, 

g) a halászatról és horgászatról szóló törvény szerinti víztározó területét , 

h) az erdőt, 

i) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet;” 

 

(3) Az R. 40.§ 18. pontja helyébe a következő rendelkezés kerül: 

{E rendelet alkalmazásában:} 

 

„18. termőföld: az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), 

nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott földrészlet;" 

 

(4) Az R. 40.§ 29. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés kerül: 

{E rendelet alkalmazásában:} 

{29. telephely:} 

 

„(b) azon távközlési tevékenységet végző vállalkozó esetén, amelynek 

„ba) az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevétele legalább 75%-ban vezeték nélküli 

távközlési tevékenységből [TEÁOR'08 61 .2] származik (vezeték nélküli távközlési tevékenységet 

végző vállalkozó) 

baa) az a) pont szerinti telephely és 

bab) azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az adóév első napján utólag fizetett díjú vezeték 

nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőjének (vezeték nélküli távközlési szolgáltatást 

igénybe vevő előfizető) számlázási címe található, ” 

 

(5) Az R. 40.§-a a következő 60. ponttal egészül ki: 

{E rendelet alkalmazásában:} 

 

„60. tanya: az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként vagy majorként 

szerepel;” 

 

(6) Az R. 40.§-a a következő 61. ponttal egészül ki: 

{E rendelet alkalmazásában:} 

 

„61. erdő: az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágban nyilvántartott földterület, továbbá az 

a földterület, amelyet az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként tartanak nyilván;” 

 

(7) Az R. 40.§-a a következő 62. ponttal egészül ki: 

{E rendelet alkalmazásában:} 
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„62. termék-előállító üzem: az az állandó jellegű üzleti létesítmény (épület, műtárgy), amelyet az 

elhelyezésére szolgáló telek utáni adó alanya saját termék előállítására vagy saját termék 

előállításával összefüggő célra (ideértve különösen a saját előállítású termék tárolását, szállítását, 

kiszolgálását, a termeléshez kapcsolódó irányító, kiszolgáló tevékenységeket) használ;”  

 

(8) Az R. 40.§-a a következő 63. ponttal egészül ki: 

{E rendelet alkalmazásában:} 

 

„60. tényleges (életvitelszerű) lakóhelynek minősül a 8.§ (1) bekezdés f) pontjában foglaltak szerinti 

ingatlan, amelynek vonatkozásában az alábbi feltételek az év 12 hónapjában fennállnak: 

a) a magánszemély az életét innen szervezi (rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási 

intézménybe, illetve ide tér haza), 

b) az életviteléhez szükséges tevékenységeket leginkább itt folytatja (étkezik, főz, mos) 

c) családi élete helyszínéül szolgál 

d) melyre vonatkozóan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe 

e) amely elsődleges levelezési címként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál 

(lakcímként).” 

 

 

7.§ 

 

Az R. 

1. 8.§ (1) bekezdés e) pontjában az „épület” szövegrészek, 40.§ 19. pontjában az „épület” 

szövegrész helyébe az „építmény” szöveg, 

2. 8.§ (1) bekezdés e) pontjában, 40.§ 12. pontjában az „épületet” szövegrész helyébe az 

„építményt” szöveg, 

3. 14.§ (1) bekezdés a) pontjában az „épület, épületrész” szövegrész helyébe az „építmény” 

szöveg, 

4. 40.§ 7. pontjában az „épület/épületrész” szövegrész helyébe az „építmény” szöveg, 

5. 40.§ 9. pontjában az „épülethez” szövegrész helyébe az „építményhez” szöveg 

lép. 

 

8.§ 

 

Hatályát veszti az R. 36.§ (2) bekezdés a) pontja „vállalkozó székhelye szerint illetékes, az 

okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló kormányrendeletben meghatározott – 

körzetközponti feladatokat ellátó – települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzőjéhez (a 

továbbiakban: körzetközponti jegyző) intézett” szövegrész. 

 

9.§ 

 

Jelen rendelet 2014. január 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Lengyeltóti, 2013. november 28.       

 

 

 

dr. Szatmári Ibolya                                                                          Zsombok Lajos     

                    jegyző                                                                                      polgármester  

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2013. november 29-én.                  

  

                                                                                                 dr. Szatmári Ibolya 

                                                                                                           jegyző   


