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* módosítva a 12/2007. (XI.21) számú rendelet alapján 

Valkó Nagyközség Önkormányzatának 
12 /2003.XII.30./ számú 

r e n d e l e t e 
 

a Valkó Nagyközség Önkormányzatának 
a helyi adókról szóló 
7/1996./X.1/ számú 

rendeletének egységes 
szerkezetbe foglalása 

 
Valkó Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete az önkormányzat 
fejlesztési célú pénzeszközeinek 
kiegészítésére, valamint a lakossági 
igények magasabb színvonalon történő 
ellátása érdekében a helyi adókról szóló 
1990. évi C.tv. 1.§ (1) bekezdésében 
biztosított hatáskörében eljárva a helyi 
iparűzési adó bevezetésére az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

Az adókötelezettség 
 

1.§.(1)  Adóköteles az önkormányzat 
             illetékességi területén állandó vagy 
             ideiglenes jelleggel végzett  
             vállalkozási tevékenység  
             /továbbiakban: iparűzési  
             tevékenység/  

(2) Nem befolyásolja az 
       adókötelezettséget, hogy az  
       adóalany az adóköteles 
       tevékenységét a székhelyén, vagy  
       telephelyén (részlegében) vagy  
       azon kívül végzi. 
(3) Adóköteles az iparűzési 
  tevékenység a vállalkozó e  
  minőségében végzett nyereség, 
       illetőleg jövedelemszerzésre  
  irányuló tevékenysége. 
 

Az adó alanya 
 

2.§.(1) E rendelet alkalmazásában 
            adóalany: a vállalkozó. 

a.) magánszemély 
b.) a jogi személy, a jogi 

személyiség nélküli gazdasági 
tagság. 

c.) Közszolgáltató szervezet: A 
Magyar Posta 
Részvénytársaság, a Magyar 
Rádió, a Magyar Televízió,             
Duna Tv Rt. Magyar Távirati 
Iroda Rt, Diákhitel Központ Rt. 

d.) a magánszemélyek jogi 
személyiséggel nem rendelkező 
személyi egyesülete 

      (2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak 
            megfelelően adóalany a külföldi 
            magánszemély vagy szervezet is,  
            feltéve, hogy adómentességét  
            nemzetközi szerződés vagy  
            viszonosság nem biztosítja. 
 

Az adómentesség 
 

3.§.*(1) Mentes az adó alól az a 
vállalkozó, 
 akinek 5.§. alapján számított 
 nettó árbevétele az 500.000.- Ft-ot 
 nem haladja meg. 
      (2) Mentes az adó alól a törvényben  
felsorolt szervezet 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott  
adómentesség az italárusítással 
foglalkozó adóalanyokra nem 
vonatkozik. 
 
Az adókötelezettség keletkezése 

és megszűnése 
 

4.§.(1) Az adókötelezettség az iparűzési 
            tevékenység megkezdésének 
            napjával keletkezik és a  
            tevékenység megszűnésének  
            napjával szűnik meg. 
      (2) Az önkormányzat illetékességi 
 területén ideiglenes (alkalmi) 

jelleggel végzett iparűzési 
tevékenység végzésének időtartama 
az irányadó az adókötelezettség 
időbeni terjedelmére. 
 

Az adó alapja 
 

5.§.(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési 
tevékenység esetén az adó alapja az 
értékesített termék, illetőleg a 
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végzett szolgáltatás nettó 
adóbevétele, csökkentve az eladott 
áruk beszerzési értékével és a 
közvetített szolgáltatások értékével, 
valamint 

 a.) 1998. évben az anyagköltség 33- 
        %-ával 
 b.) 1999. évben az anyagköltség 66- 
       %-ával 

e.) 2000. évtől az anyagköltséggel. 
      (2) Ha a vállalkozó több önkormányzat 

 illetékességi területén végez 
állandó jellegű iparűzési 
tevékenységet, akkor az adó- a 
tevékenység sajátosságaira 
leginkább jellemzően – a 
vállalkozónak kell a mellékletben 
meghatározottak szerint   
megosztania. 

(3) Ideiglenes jelleggel végzett 
 iparűzési tevékenység esetében az  

 adót a tevékenység végzésének 
naptári napjai alapján kell 
megállapítani. Minden megkezdett 
nap egy napnak számít. 

(4) A 4.§.(2) bekezdésében  
      meghatározott esetben az adót az 

 önkormányzat napi átalány alapján 
állapítja meg. 
 
 

Az állandó és ideiglenes jelleggel 
végzett iparűzési tevékenység 

 
Állandó jellegű iparűzési tevékenység 
esetén az adó alapjának egyszerűsített 
meghatározása. 
 
5/A §.(1) Az 5.§.(1) bekezdéstől eltérően 

a.) a személyi jövedelemadóról 
szóló törvény szerint, az 
adóévben átalányadózó 
magánszemély (egyéni 
vállalkozó, mezőgazdasági 
kistermelő) vállalkozó. 

b.) 12.§-ban 2. pontban a,-d., 
pontja szerinti más vállalkozó 
feltéve, hogy nettó árbevétele 
az adóévet megelőző adóévben 
nem haladta meg a 4 millió 

forintot, illetve tevékenységét 
adóévben kezdő vállalkozó 
esetén az adóévben – 
időarányosan – a 4 millió 
forintot várhatóan nem haladja 
meg. 
Az adóalapját a (2) illetőleg a 
(3)bekezdésben foglaltak 
szerint – figyelemmel a (4) és 
(5) bekezdésekre – is 
megállapíthatja. 

            (2) Az (1) bekezdés a.) pontja 
      szerinti vállalkozó esetében az 
      adó alapja a személyi  
      jövedelemadóról szóló törvény 
      szerint: átalányadó alapjának a 
      20 %-kal növelt összege, azzal,  
      hogy az adó alapja nem lehet  
       több, mint a személyi  
      jövedelemadóról szóló törvény  
      szerinti bevételének 80  
      százaléka. 

     (3)  Az (1) bekezdés b.) pontja 
            szerinti vállalkozó esetében az  
       adó alapja a nettó árbevételének 
            a 80 százaléka.  
     (4)  Ha az adóévben a személyi 
           jövedelemadóról szóló törvény  
           szerinti átalányadózásra való  
           jogosultság nem munkaviszony  
           létesítése miatt szűnik meg vagy 
           az (1) bekezdés b.) pontjában 
           említett vállalkozó adóévben 4 
           millió forintot meghaladó nettó  
           árbevételt ért el, akkor az adó 
           alapját 5.§.(1) bekezdése alapján  
      kell megállapítani. Ha az (1)  
           bekezdés a.) pontja alapjában  
           említett magánszemély 
           vállalkozó a személyi  
           jövedelemadóról szóló törvény 
           szerinti átalányadózásra való  
           jogosultságát munkaviszony 
           létesítése miatt úgy veszíti 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 
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           megállapíthatja. 
 

 
      (5)  Az adó alapjának (2) vagy (3) 

       bekezdés szerinti megállapítása 
             adóévre választható, az erről szóló 
             bejelentést az adóévet megelőző 
             adóévről szóló bevallással   
             egyidejűleg a tevékenységet év 
             közben kezdő vállalkozó az  
             adókötelezettség keletkezését  
             követő 15 napon belül kell  
             megtenni az adóhatósághoz. 
5/B§(1) Az egyszerűsített vállalkozói adó 
 hatálya alá tartozó vállalkozó az  
 adó alapját az egyszerűsített  
 vállalkozói adó alapjának 50%- 
 ában is megállapíthatja. 
       (2) Az adó alapjának az (1) bekezdés 
            szerinti megállapítása adóévre  
 választható, az erről szóló 
            bejelentést a 5/A§(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 5 §(1) 
bekezdése vagy a 5/A§ előírásai 
szerint kell megállapítani, utóbbi 
esetben feltéve, hogy a 5/A§-ban 
foglalt feltételek egyébként 
fennállnak. 

(5) Ha vállalkozó az egyszerűsített 
vállalkozói adóról szóló törvény 
hatálya alól kikerül akkor 

a.) Köteles az 15 napon belül 
az önkormányzati 
adóhatóságnak, s ezzel 
egyidejűleg a naptári év 
hátralévő részére bejelentést 
tenni a várható adó 
összegéről. A várható adó 
összege alapján az 
adóhatóság megállapítja az 
adóelőleg összegét. 

b.) Az egyzserűsített 
vállalkozói adóról szóló 

törvény szerinti adóévről 
szóló bevallást az 
egyszerűsített vállalkozói 
adóról szóló törvényben 
meghatározott időpontig 
köteles benyújtani, s ezzel 
egyidejűleg az adóévre már 
megfizetett előleg és 
tényleges adó összegének 
különbözetét megfizeti 
illetve igényelheti vissza. 

6.§(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 folytat. 
      (2) Ideiglenes jellegű az iparűzési 
           tevékenység, ha az önkormányzat 
           illetékességi területén az ott  
           székhellyel, telephellyel nem 
           rendelkező vállalkozó. 

a.) piaci és vásározó tevékenységet 
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 
területen sem rendelkezik 
székhellyel, telephellyel. 

 
Az adó mértéke 
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7.§(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési 
           tevékenység esetén az adó évi 
           mértéke az adóalap 1,8 százaléka. 
   (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési  
         tevékenység esetén az adó mértéke 

a.) a 6.§(2) bekezdésének a.) pontja 
szerinti tevékenység-végzés után 
naptári naponként 1.000.- Ft. 

b.) a 6.§(2) b.) és c.) pontja szerinti 
tevékenység-végzés után naptári 
naponként 3.000.- Ft 

   (3) A székhely illetőleg a telephely 
         szerinti önkormányzathoz az adóévre 
         fizetendő adóból, legfeljebb azonban 
         annak összegéig terjedően – a (4) 
         bekezdésben meghatározott módon –  
         levonható az ideiglenes jellegű  
         tevékenység után az adóévben  
         megfizetett adó. 
   (4) Az ideiglenes tevékenység után meg- 
         fizetett adó a székhely, illetve 
         telephely(ek) önkormányzathoz  
         fizetendő adóból a vállalkozás  
         szintjén képződő teljes törvényi  
         adóalap és az egyes (székhely, illetve 
         telephely(ek) szerinti)  
         önkormányzathoz kimutatott törvényi  
         adóalapok arányában vonható le. 
 

Az adóelőleg megállapítása 
és az adó megfizetése 

 
8.§(1) A vállalkozó – a (4) bekezdésben  
          foglaltak kivételével – adóelőleget  
          köteles fizetni. 
    (2) 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 12  
     hónapnál rövidebb, akkor a 
     megelőző adóév naptári napjai 
     alapján adóévre számított összeg. 
c.) a tevékenységet az adóév közben 

kezdő vállalkozónál az adóévre 
bejelentett várható adó összege. 

     (3) Ha jogszabályi változás miatt az  
           adóalapja vagy mértéke az adóévre 
           módosul, az előleg összegét ennek 

           figyelembevételével kell 
           megállapítani. 
 

(4) A vállalkozónak az adóköteles 
      tevékenység megkezdésétől  
      számított, illetőleg az 
      önkormányzat adót bevezető 
      rendeletének hatálybalépését  
      követő 15  napon belül az adóévre  
      vonatkozó adójáról bejelentést kell  
      tenni az adóhatósághoz. 
(5) Az adózónak az elmúlt évre  
      bevallott adóalapjáról május 31-ig  
      kell bevallást tenni az  
      adóhatósághoz. 
(6) A vállalkozónak a helyi iparűzési  
      adóelőleget a várható, éves  
      fizetendő adó 90 százalékának  
      megfelelő összeget az adóév  
      december 20. napjáig kell  
      kiegészítenie. 
(7) Az adóhatóság a fizetendő 
      adóelőleg mértékét az éves 
      adóbevallás illetve a várható adó  
      bejelentése alapján fizetési  
      meghagyásban közli. 

9.§.(1) Az iparűzési adó bevallása, az  
           adóelőleg illetve az  
           adómegfizetésnek esedékességére 
           az adózás rendjéről szóló törvény  
           rendelkezéseit kell figyelembe 
           venni. 
      (2) Az ideiglenesen /alkalmi/ végzett  
            tevékenység után, az iparűzési 
            átalányt a tevékenység  
            befejezésekor / legkésőbb a  
            befejezést követő 15 napon belül/  
            kell megfizetni. 
      (3) Az adóhatóság készpénz fizetés – a 
           (4) bekezdés kivételével – nem  
           fogadhat el. 

(4) Ideiglenes /alkalmi/ iparűzési  
      tevékenység esetén a működés  
      időtartama szerint járó adó  
      készpénzben is megfizethető, az (5)  
      bekezdésben meghatározott  
      szabályok betartásával. 
(5) A készpénz átvételére az  
      adóhatóság  részéről kizárólag az  
      jogosult, akit erre az önkormányzat  
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      adóhatóságának vezetője /jegyző/  
      írásban felhatalmazott és az e célra  
      rendszeresített nyugta tömbbel  
      ellátott. Az adóhatóság dolgozója  
      által átvett készpénzről azonnal  
      köteles nyugtát adni és a  
      pénzösszeget az átvétel napján, de 
      legkésőbb 24 órán belül befizetni 
      az adóbeszedési számlára. 

10.§     A befizetett iparűzési adót az  
            önkormányzat elkülönített számlán  
            kezeli és a képviselő-testület által  
            megjelölt fejlesztési célra használja  
            fel. 
 

Hatályba lépő rendelkezések 
 

11.§(1) E rendelet 2004. január 1-én lép 
             hatályba. 
       (2) Az adóalanyok bevallási  
             kötelezettségüknek minden év  
             május 31-ig kötelesek eleget tenni 
             és az esedékes első félévi  
             adóelőleget március 15-ig, a  
             második félévi adóelőleget  
             szeptember 15-ig kötelesek 
             befizetni. 
       (3) E rendeletben szabályozott eljárási  
             kérdésekben a helyi adókról, 
             illetve az adózás rendjéről szóló  
             törvények rendelkezéseit kell 
             alkalmazni. 
 

Értelmező rendelkezések 
 

12.§      E rendelet alkalmazásában: 
       (1) Önkormányzat illetékességi 
             területe: az önkormányzat  
             közigazgatási határa által 
             behatárolt –bel – és külterületet  
             magába foglaló térség, amelyre az  
             önkormányzati határkor kiterjed. 
       (2) 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, ha 
őstermelői tevékenységből 
származó bevétele az adóévben 
a 600.000.- Ft-ot meghaladja 

c.) jogi személy ideértve azt is ha 
felszámolás vagy 
végelszámolás alatt áll. 

d.) Egyéb szervezet ideértve azt is 
ha felszámolás vagy 
végelszámolás alatt áll. 

     (3) 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,  
          amelynek székhelye /központja/  
          külföldön van, ide nem értve a  
          Magyarországon működő telepeit,  
          fiókjait, képviseleteit. 
    (4) Nettó árbevétel: 
          a.) a számviteli törvényben  
               meghatározott értékesítés nettó  
               árbevétele növelve a befektetett  
               pénzügyi eszközök után kapott  
               /járó/ kamatok, valamint az egyéb  
               kapott /járó/ kamatok és  
               kamatjellegű bevételek üzleti  
               évben kimutatott összegének  
               50%-ával, továbbá a  
               kamatfedezeti ügyletek –  
               ráfordítást csökkentő tételként  
               elszámolt realizált – teljes  
               nyeresége összegének 50%-ával,  
               illetve az olyan alapügyletek  
               /fedezett ügyletek/ realizált teljes  
               nyeresége összegének 50%-ával,  
               amelyet kamatfedezeti ügylet  
               vesztesége csökkent, csökkentve  
               a jövedéki adó, fogyasztási adó  
               fizetésére kötelezett vállalkozó  
               estében az adóhatósággal  
               elszámolt – az egyéb  
               szolgáltatások értékeként, illetve  
               az egyéb ráfordítások között  
               kimutatott jövedéki adó,  
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               fogyasztási adó összegével,  
               továbbá az egyéb ráfordítások  
               között kimutatott az  
                        adóhatósággal elszámolt  
                        regisztrációs adó, energia   
                        adó  összegével feltéve, ha 
                        az így elszámolt  
                        regisztrációs adó,  
                        energia adó összege az  
                        értékesítés nettó árbevételét  
                        növelte, a b.) – h.)  
                        alappontokban foglalt  
                        eltérésekkel. 
         b.)a pénzintézeteknél: a kapott  

kamatok és kamat jellegű 
árbevételek, valamint a 
fizetett kamatok és kamat 
jellegű kifizetések 
különbözetének, továbbá az 
egyéb pénzintézeti 
tevékenység bevételeinek és 
a nem pénzintézeti 
tevékenység nettó 
árbevételének együttes 
összege. 

c.) A biztosítóknál: a 
biztosítástechnikai 
bevételek összege, 
csökkentve a kárfizetés 
/károk és szolgáltatások/ 
összegével a 
viszontbiztosítónak átadott 
díjjal és a 
biztosítástechnikai 
tartalékok növelésére történt 
ráfordítással, valamint a 
biztosítástechnikai 
bevételekhez átvezetett 
kamatbevételekkel és 
növelve a nem biztosítási 
tevékenység bevételével, 
továbbá a kapott 
kamatokkal és kamat jellegű 
bevételekkel, 

d.) Költségvetési szerveknél: a 
vállalkozási tevékenységgel 
kapcsolatos pénzforgalmi 
bevétel, 

e.) Az értékpapír-forgalmazó 
társaságnál: az értékpapír-

forgalmazás bevétele, 
növelve a kapott kamatok és 
kamat jellegű bevételek 
összegével, 

f.) Az egyházi jogi személynél, 
valamint az egyház által 
alapított intézménynél : a 
könyvvezetési 
kötelezettségtől függően a 
vállalkozási tevékenységből 
származó a.) alatti nettó 
árbevétel, vagy 
pénzforgalmi bevétel, 

g.) a b-f pontban nem említett 
szervezeteknél 
/lakásszövetkezet, társasház, 
alapítvány, társadalmi 
szervezet, ügyvédi iroda 
stb./ - könyvvezetési 
kötelezettségtől függően – a 
vállalkozási tevékenységből 
származó, az a/ pont szerinti 
nettó árbevétel, vagy 
pénzforgalmi bevétel 

h.) 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 fogyasztói 
adóval, továbbá az 
adóhatósággal elszámolt 
regisztrációs adó 
összegével, feltéve ha a 
regisztrációs adó összege a 
termék ellenértéke 
részeként bevételként került 
kimutatásra. 

(6) Italárusítás: minden 
alkoholtartalmú, élvezeti cikként 
forgalomba hozott ital /palackozott, 
kimért/ ide nem értve a 
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gyógynövények, gyógyászati 
rendeltetésű szeszes kivonatait, 
valamint az azok felhasználásával 
készült készítményeket és az 
alacsony alkoholtartalmú 
palackozott üdítőitalokat, 

(6) Piaci és vásározó kiskereskedelem: 
piacokon, vásárokon folytatott 
kicsinybeni, közvetlenül a végső 
fogyasztónak történő értékesítés. 

(7) Ideiglenes /alkalmi/ tevékenység: 
az önkormányzat illetékességi 
területén a vállalkozó által a 
székhelyén, illetve állandóra 
létesített telephelyén kívül, nem 
rendszeresen az alkalomtól 
függően, eseti jelleggel végzett 
tevékenység, ide nem értve az 
idényjellegű tevékenységet, a 
fogyasztási szolgáltatásokat és a 
fuvarozást. 

(8) Közszolgáltató szervezet: A 
Magyar Posta Részvénytársaság, a 
Magyar Rádió, a Magyar Televízió,             
Duna Tv Rt. Magyar Távirati Iroda 
Rt, Diákhitel Központ Rt. továbbá a 
helyi és a helyközi menetrend 
szerinti tömegközlekedést 
lebonyolító szervezetek, a 
közüzemi ellátást végző 
szervezetek közül a villamos- és 
gázenergia távfűtés-, melegvíz- 
csatornaszolgáltatást nyújtók, 
ideértve a viziközmű társulatot is. 
Alapellátásként az a szervezet 
végez közüzemi ellátást, amelynek 
nettó árbevétele legalább 75 %-ban 
ebből a tevékenységből származik. 

(9) Idényjellegű tevékenység: az a 
      vállalkozási tevékenység, amelyet a 
      vállalkozó állandó székhellyel  
      telephellyel az év meghatározott  
      szakához kötötten rendszeresen  
      végez. 

 
Valkó, 2003. december 29. 
 
Molnár Szabó László   Juhász Mihályné  
             sk.                                sk. 
  polgármester                      jegyző 

 
Melléklet 

 
7/1999./XI.30./ 

r e n d e l e t  5.§-ához 
 

A helyi iparűzési adóról szóló rendelet 5.§. 
(1) bekezdése szerint csökkentett nettó 
árbevétel megosztása: 
 

a.) a megosztás elvét, pontos 
menetét az adóelőleg és az 
adó összegét a 
vállalkozónak – sz 
adóhatóságok /állami, 
önkormányzati/ által 
ellenőrizhető módon – a 
fizetési kötelezettség 
keletkezésekor írásban 
rögzíteni kell. 

b.) A vállalkozási tevékenység 
végzésének helyei között 
megosztott nettó 
árbevételnek /pl. termelés, 
forgalom, bér, vagy létszám 
alapján/ a tevékenység 
végzésével arányosnak kell 
lennie. 

c.) A vállalkozási tevékenység 
végzésének helyeire osztott 
nettó árbevételek 
összegének meg kell 
egyeznie a vállalkozó teljes 
nettó bevételének 
összegével. 

d.) Az adóelőleg számításnál 
ugyanazt a megosztási elvet 
kell alkalmazni, mint az adó 
számításánál. 

e.) Ugyanazon adóév folyamán 
csak egyféle megosztási 
módot lehet alkalmazni. 

f.) A megosztásnál figyelmen 
kívül kell hagyni a 
területileg elkülönült 
segédüzemeket, szolgáltató 
és energiatermelő, javító- 
karbantartó üzemeket gázt, 
gőzt, sűrített levegő, vizet 
szolgáltató üzemeket, 
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raktárakat, ha 
tevékenységük kizárólag 
saját termelést szolgál. Ha 
azonban külső szolgáltatást 
is végeznek árbevétel 
ellenében akkor ezzel elért 
árbevételt figyelembe kell 
venni. 

 
 
                                               

 
 

     
  Molnár Szabó László           
            polgármester                                      

 
 

 
 

Kihirdetve: 2003. december 30. 
 
 
               
 
              
 
Juhász Mihályné 
        jegyző 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juhász Mihályné 
      jegyző 
     
 

 


