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23/2010. (XII. 21.) számú  

 

R E N D E L E T E  

 

a helyi adókról szóló 

34/2009. (XI. 27.) számú rendelet módosításáról 

 

 

Marcali Város Képviselőtestületének a helyi adókról szóló 34/2009. (XII. 21.) számú rendelete (továbbiakban: 

Rendelet) a következők szerint módosul: 

 

1. § 

 

A Rendelet 23. § (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép: 

„(2) A fizetendő éves adóból 50 % kedvezmény illeti meg az adóévben a 70. életévét betöltő egyedülálló (elvált, 

özvegy, stb.) adóalanyt, amennyiben a népesség-nyilvántartás szerint az ingatlanban egyedüli lakosként 

szerepel.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 8.000 Ft.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 32. §. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) a 31. § a) pontja alapján személyenként és vendégéjszakánként 300 forint” 

 

4. § 

 

A Rendelet 35. §. (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) a Htv 37. § (2) bekezdésének a) és b) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 5.000 

forint.” 

 

5. § 

 

A Rendelet 37. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) Az önadózás és az adóbeszedés útján megállapított adó esetén az adókötelezettség keletkezését annak 

bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített 

nyomtatványon jelenti be az adózó az önkormányzati adóhatósághoz. Az iparűzési tevékenységet ideiglenes 

jelleggel folytató adózó, adóköteles tevékenységének megkezdésekor köteles ezt az önkormányzati 

adóhatóságnál bejelenteni. A bejelentési kötelezettséget az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell 

teljesíteni.” 

 

6. § 

 

(1) E rendelet 2011. január 1-én lép hatályba. 
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 1. § d) pontja, 3. § b) pontja, 23. § (3) és 

(4) bekezdése, 25-28. §-ai, 29. § (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése, 31. § b) pontja, 32. § b) pontja, 35. 

§ (2) bekezdésének b) pontja, 36. §-a.  

 

 

 

Dr. Sütő László s.k. 

polgármester 

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

jegyző 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a helyi adókról szóló 

34/2009. (XI. 27.) számú rendelet módosításáról szóló 

23/2010. (XII. 21.) számú rendeletének 

 

I N D O K O L Á S A  

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Az helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 2010. július 29-től illetve 2011. január 01-től 

hatályos módosításai tették szükségessé a Rendeletünk módosítását. 

A változások az alábbiak: 

 Az adókötelezettséggel terhelt adótárgyak köréből kikerült a munkaerő foglalkoztatása. Így a 

vállalkozók kommunális adója megszűnt 2011. január 01-vel. Ez érinti a Rendelet 1., 3. §-át, és 

hatályon kívül helyezi 25-28 §-át. (Az ebből származó adóbevétel 2010. évben 7,2 millió forint) 

 Az idegenforgalmi adó esetében az adókötelezettséggel terhelt magánszemélyek köréből kikerült az 

üdülésre, pihenésre alkalmas épületek tulajdonosa, illetve az ehhez kapcsolódó hasznos alapterület 

alapján történő adóztatás lehetősége szintén 2011. január 01-vel. Ez érinti a rendelet 29., 31. és 32. §-

át. 

 Az ideiglenes iparűzési adó esetében a piaci, vásározó kiskereskedelmet folytató vállalkozók 

adóztatási lehetősége 2011. január 01-vel megszűnt. Ez érinti a Rendelet 35. §-át. 

 A magánszemélyek kommunális adója tekintetében az adó összege 12.000 forintról 8.000 forintra 

csökken, mely nem tartalmazza az eddig beépített szilárd hulladék szállításának költségeit. 

 Az idegenforgalmi adó esetében az eddigi 120 forint helyett az adó összege 300 forintra emelkedik 

vendégéjszakánként. Ezen adó összege a bevezetés óta nem változott. A törvényileg megállapítható 

legmagasabb összeg 431,1 Ft/vendégéjszaka. A környékünkön alkalmazott adómérték szintén 300 

forint (Kaposvár, Fonyód)  

 Az iparűzési adó tekintetében a 2009. január 01-től azon vállalkozók esetében akinek/amelynek a 

Htv. rendelkezései szerint számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladta meg a 2,5 millió 

forintot, a Rendeletünk mentességet biztosított. Ezen mentességet 2011. január 01-től nem 

érvényesíthetik, mindenkinek, akinek az adóalapja pozitív egész szám, iparűzési adófizetési 

kötelezettsége lesz. 

A mentesség adását az indokolta, hogy az országban 2008-ban kialakult válság hatása erősen 

jelentkezett városunkban is, jelentősen megnehezítette a meglévő vállalkozások működését. A válság 

hatása napjainkra jelentősen csökkent, az életképes vállalkozások működése folyamatos. Így a 

kedvezmény további fenntartása nem indokolt, SŐT a Htv. 2011. január 01-től hatályos rendelkezései 

szerint kieső „vállalkozók kommunális adója” címen 2010. évben befolyt mintegy 7,2 millió forint 

adóbevételt is jelentős mértékben kompenzálhatja. 

 

Marcali, 2010.december 13. 

 

        

         Dr. Sütő László s.k. 

              polgármester 

 


