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NAV-tudnivalók
Az APEH új elnevezése átszer-
vezést, valamint a Vám- és 
Pénzügyőrséggel történt össze-
vonást követően 2011. janu-
ár 1-jétől: Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV). Innen, pon-
tosabban a Közép-magyarországi 
Regionális Adó Főigazgatóságtól 
kapjuk rendszeresen az időszerû 
információkat.

Adózási határidők

Január 20., csütörtök
Esedékes a társaságiadó-előleg 
befizetése, a havi áfa befizetése 
és bevallása, a havi kötelezettsé-
gekről a 1001-es bevallás benyúj-
tása, a fogyasztói árkiegészítés és 
a költségvetési támogatás igény-
lése a 1011-es nyomtatványon, 
az Európai Közösségből történő 
beszerzés esetén meghatáro-
zott adóalanyok 1086-os számú 
bevallásának benyújtása. 

Január 31., hétfő
Eddig kell a munkáltatóknak, kifi-
zetőknek kiadni (postára adni) a 
magánszemélyeknek a kifizetett 
jövedelmekről és a levonásokról 
szóló, 2010. évi adóbevalláshoz 
szükséges igazolásokat, és szin-
tén eddig tehet a magánszemély 
nyilatkozatot a munkáltatójának, 
hogy önbevallás helyett munkál-
tatói adómegállapítást kér.

Február 14., hétfő
A kifizető, munkáltató eddig 
vallja be és fizeti meg az általa 
levont személyijövedelemadó-
előleget, vagy magát a levont 
személyi jövedelemadót. Szintén 
eddig fizeti meg a járulékokat: 
az egészségbiztosítási és mun-
kaerő-piaci, a nyugdíjjárulékot, 
a fizetendő társadalombiztosítá-
si járulékot, a korkedvezmény-
biztosítási járulékot, az EKHO-t, 
a START-kártyával rendelkező 
foglalkoztatott után a 0/11/20% 
járulékot. Az egyéni vállalkozó 
és a társas vállalkozó után a vál-
lalkozás eddig vallja be és fizeti 
meg az egészségügyi szolgáltatá-
si járulékot. (1158 és 1108)

Február 15., kedd
A magánszemély február 15-
ig kérheti az egyszerûsített 
adóbevalláshoz az adóható-
ság közremûködését a beval-
lási csomagban megtalálható, 
vagy az internetről letölthető 
Nyilatkozat-on. A határidő jog-
vesztő, ezt követően már csak 
önadózás keretében lehet eleget 
tenni a bevallási kötelezettségé-
nek.

Február 21., hétfő
Társaságiadóelőleg-befizetés, 
havi bevallók környezetvédel-
mitermékdíj-befizetése, játékadó 
befizetése és bevallása, jövedéki 
adó bevallása, havi áfa befize-
tése és bevallása, 1101-es havi 
bevallás benyújtása, fogyasztói 
árkiegészítés és költségveté-
si támogatás igénylése, a tele-
víziókészülék üzembentartási 
díjának befizetése, az Európai 
Közösségből történő beszerzés 
esetén meghatározott adóala-
nyok bevallásának, illetve az 
Európai Közösség más tagálla-
mából személygépkocsinak nem 
minősülő új közlekedési esz-
köz beszerzésekor a közösségi 
adószámmal nem rendelkezők 
bevallásának benyújtása.

Ha a munkavállaló a feltételek 
teljesülése esetén a munkálta-
tójától az adóelszámolás elké-
szítését kéri, és a munkáltató 
ezt vállalja, akkor e napig kell a 
dolgozónak az adóbevalláshoz 
szükséges bizonylatait a mun-
káltató felé átadnia.

Február 25., péntek
E nap az esedékessége az áfás 
magánszemélyek és a tételes 
költségelszámolást alkalmazó 
mezőgazdasági termelők 2010-es 
adóbevallásának a 1053-as 

számú bevalláson, továbbá az 
egyéni vállalkozók vállalkozói 
adóbevallásának ugyanezen a 
nyomtatványon. 

Az egyszerûsített vállalkozói 
adó (EVA) alanya, ha egyéni vál-
lalkozó vagy nem kettős könyv-
vitelt vezető bt., kkt, a 1043-as 
számú EVA bevallását is eddig 
teszi meg. Február 25-ig kell az 
éves bevallást (1001) és az éves 
áfa-bevallást (1065) is benyúj-
tani. 

Az áfatörvényben meghatáro-
zott új közlekedési eszközt érté-
kesítő adózó adatszolgáltatást 
ad.

Kérdések és válaszok

– A gyermekeimtől ajándékba 
kaptam egy nagyobb pénzössze‑
get. Be kell‑e ezt jelentenem az 
állami adóhatóságnak?

– Amennyiben az ajándékot 
a gyermekeitől mint egyenes 
ági rokonoktól kapta, már 2010. 
augusztus 16-tól kezdődően 
ajándékozási illeték megfizeté-
sére irányuló kötelezettség nem 
keletkezik.

Azonban figyelemmel kell 
lenni arra, hogy – bár a fentebb 
említett esetben illetékfizetési 
kötelezettség nem keletkezik – az 
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
törvény (Itv.) 11. § (2) bekezdé-
sének rendelkezése alapján, ha 
ingó ajándékozása esetén okirat 
kiállítására ugyan nem került 
sor, de az egy megajándékozott-
nak jutó ingó forgalmi értéke 
a 150 000 forintot meghaladja, 
az ilyen ajándékozást az állami 
adóhatósághoz 30 napon belül 
be kell jelenteni.

Az Itv. alkalmazásában ingó-
nak minősül a fizetőeszköz, az 
értékpapír, a gazdálkodó szer-
vezetben fennálló vagyoni betét, 
valamint mindaz, ami ingatlan-
nak nem minősülő dolog.

A jogszabály szerint illeték-
mentes vagyonszerzésre vonat-
kozó bejelentési kötelezettséget 
2010. január 1-jét követően írja 
elő az Itv. 91. §-ának (5) bekez-
dése. A bejelentés módjára az 
Itv. 91. § (3) bekezdése az irány-
adó, miszerint az okirat kiállítása 
nélkül is illetékköteles jogügyle-
tet szóban is be lehet jelenteni. 
A szóbeli bejelentést írásba kell 
foglalni, és a bejelentés megtör-
téntéről az állami adóhatóság az 
ügyfélnek igazolást köteles adni.

– Két hete kaptam az állami 
adóhatóságtól egy küldeményt. 
Sajnos későn jutott tudomásomra 
az érkezés, nem tudtam átvenni 
a postán egy‑két napon belül, 
csak az érkezéséről szóló értesí‑
tést találtam meg. A szolgáltató 
visszaküldte a feladónak a leve‑
let. Kérhetem, hogy ismét küldjék 
meg nekem? 

– Az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény (Art.) 
124. § (1) bekezdés alapján az 
adóhatósági iratot kézbesítettnek 
kell tekinteni, ha a postai kéz-
besítés második megkísérlését 
követő 5 napon belül a címzett 
azt nem vette át, és a posta a rá 
vonatkozó szabályoknak megfe-
lelően az iratot visszaküldte az 
adóhatóságnak. 

Amennyiben a küldemény 
kézbesítéséhez joghatás fûződik, 
az Art. 124/A. § (1) bekezdése 
szerint kézbesítési vélelem meg-
döntése iránti kérelem terjeszt-
hető elő, ha:

– a kézbesítési vélelem megál-
lapítása a hivatalos iratok kézbe-
sítésére vonatkozó jogszabályok 
megsértésével történt, vagy 

– önhibáján kívül nem szer-
zett tudomást a hivatalos irat 
kézbesítéséről (postai úton tör-
ténő kézbesítés esetén az irat 
az adóhatósághoz „nem kereste” 
jelzéssel érkezett vissza). 

A kérelmet kézbesítési vélelem 
beálltáról történő tudomásszer-
zéstől számított tizenöt napon 

belül, de legkésőbb a kézbesí-
tési vélelem beálltától számított 
6 hónapos jogvesztő határidőn 
belül kell előterjeszteni.

Amennyiben szabályos volt a 
kézbesítés, és ön nem élt kézbe-
sítési vélelem megdöntése iránti 
kérelemmel, vagy az elutasításra 
került, az irat újbóli kiküldése 
másolat kiadásának minősül. Az 
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
törvény (Itv.) alapján az állam-
igazgatási eljárásban a másolat 
illetéke oldalanként 100 forint. 
Az illetéket a másolat átvételekor 
az eredeti iraton illetékbélyeggel 
kell megfizetni.

– Egy munkáltató túravezető‑
ket alkalmaz alkalmi munkára. 
Az egyszerûsített foglalkoztatás‑
ról szóló 2010. évi LXXV. tör‑
vény (a továbbiakban: Efo tv.) 
1. §‑ának (2) bekezdése szerint 
az egy naptári napon általa fog‑
lalkoztatható alkalmi munkavál‑
lalók létszáma 2 fő lehetne, de 
összesen 15 főt szeretnének alkal‑
mazni, akik különböző napokon 
egymást váltva végeznék munká‑
jukat. Lehetséges‑e, hogy minden 
napra mással létesítenek alkalmi 
munkára jogviszonyt, természe‑
tesen a 2. § 3. pontjában foglalt 
időkorlátokat figyelembe véve? 

– A korlátozás a munkáltatóra 
vonatkozik, és naptári napon-
ként értendő. Ennek figyelem-
bevételével lehetséges, hogy 
mindennap más munkavállalót 
foglalkoztasson a munkáltató, a 
létszámkorlátot azonban ez eset-
ben is figyelni kell.

– Fordított adózás hatálya alá 
esik‑e az ügylet, ha egy vállalko‑
zó építésiengedély‑köteles ingat‑
lanberuházáshoz állványzatot ad 
bérbe?

– Ha az állvány bérbeadását 
olyan adóalany végzi, aki (amely) 
a felállított állvány igénybevéte-
lével építési-szerelési vagy egyéb 
szerelési tartalmú szolgáltatást 
nem nyújt, az ügylet állvány-
bérbeadásnak minősül. Az építő-
ipari segédberendezések (állvá-
nyok) bérbeadása nem tartozik a 
fordított adózás körébe, ezért az 
állványozó vállalkozó az általá-
nos szabályok szerint áfás szám-
lát köteles kibocsátani. [áfa-tv. 
142. § (1) bekezdés b) pont]

– Kell‑e áfát fizetni a közcélú 
adomány után?

– Nem minősül ellenérték fejé-
ben teljesített termékértékesí-
tésnek/szolgáltatásnyújtásnak a 
közcélú adományozás [áfa-tv. 11. 
§ (3) és 14. § (3) bekezdés], ezért 
a közcélú adomány után nem 
kell áfát fizetni.

– Mikor keletkezik adófizeté‑
si kötelezettsége a pénzforgalmi 
szemléletû adóalanyoknak a meg 
nem fizetett ellenérték után?

– Az ellenérték meg nem fize-
tése miatt legfeljebb 45 napig 
„halasztható” az adófizetési 
kötelezettség, ha a teljesítéstől 
számított 45. napon az ellenérté-
ket egészben vagy részben nem 
fizették meg. A fizetendő adót a 
határidő lejártát követ napon a 
meg nem fizetett ellenértékre is 
meg kell állapítani. [áfa-tv. 61. § 
(3) bekezdés]

– Hol teljesül a Közösségen 
belüli termék fuvarozása két adó‑
alany között?

– Adóalany részére nyújtott 
termék Közösségen belüli fuva-
rozása esetében a teljesítési 
helyet a főszabály szerint kell 
meghatározni. Tehát adóalany 
részére nyújtott szolgáltatások 
esetében a teljesítés helye az a 
hely, ahol a szolgáltatás igény-
bevevője gazdasági céllal letele-
pedett, gazdasági célú letelepe-
dés hiányában pedig az a hely, 
ahol lakóhelye vagy szokásos 
tartózkodási helye van. [áfa-tv. 
37. § (1) bekezdés]

információk

(Folytatás a 11. oldalról)

A szerződés megkötéséhez szük-
séges fedezet a 2010. évi költség-
vetésben az 5. számú melléklet 
1.5. során rendelkezésre áll.
Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata kötelezettséget vállal, 
hogy a határozott idejû szerződés 
teljesítéséhez szükséges fedezetet 
a 2011. évi költségvetési rendelet-
ben az eseti szociális juttatások 
előirányzatai között biztosítja. 
A Közgyûlés felkéri a Polgár-
mestert a megállapodás aláírásá-
ra.
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester
Határidő: 2010. december 1. 
 

325/2010. (XI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t 

mûködtetési jog gyakorlásához 
történő hozzájárulás megújí

tásáról,
dr. Palotás Kinga vállalkozó fog
szakorvos részére az alapellátás 

biztosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyû-
lése hozzájárul dr. Palotás Kinga 
fogszakorvos mûködtetési jogá-
nak megújításához.
A Közgyûlés dr. Palotás Kinga 
a „FogSzabó Egészségügyi 
Szolgáltató Bt.” fogszakorvosá-
val feladat-ellátási szerződést köt 
2011. január 1-től 2015. decem-
ber 31-ig terjedő határozott idő-
tartamra a 4. számú fogorvosi 
körzet alapellátására, és hoz-
zájárul, hogy dr. Palotás Kinga 
vállalkozó fogszakorvos az OEP 
Közép-Magyarországi Regionális 
Egészségbiztosítási Pénztárával 
finanszírozási szerződést kössön.
A Közgyûlés felhatalmazza a pol-
gármestert a feladat-ellátási szer-
ződés megkötésére dr. Palotás 
Kinga, a FogSzabó Bt. vállalkozó 
fogszakorvosával a 4. számú fog-
orvosi körzet alapellátására.
Határidő: 30 nap a szerződés 
megkötésére
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester

326/2010. (XI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t 

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2010. évi 

Közbeszerzési Tervének módo
sításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyû-
lése jóváhagyja Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 2010. 
évi közbeszerzési terve 1. számú 
módosítását.
A Közbeszerzési Terv a határozat 
melléklete.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester

327/2010. (XI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Lőcsei út – illetve a Tárnoki 
út és a Damjanich utca Lőcsei 

úttal közös csatlakozási terüle
te – szilárd burkolatának felújí
tása kapcsán fel nem használt 

támogatás  
lemondásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyû-
lése a Lőcsei út – illetve a Tárnoki 
út és a Damjanich utca Lőcsei 
úttal közös csatlakozási területe 
– szilárd burkolatának felújítása 
tárgyában, 2009-ben benyújtott 
pályázata pénzügyi elszámolásá-
hoz kapcsolódóan, a jóváhagyott 
48.218.098 Ft összegû támogatás-
ból fel nem használt 750.000 Ft 
összegû támogatásról lemond. 
A Közgyûlés felhatalmazza a 
Polgármestert a lemondónyilatko-
zat – formanyomtatványon törté-
nő – megtételére.
Határidő: a lemondónyilatkozat 
benyújtására 30 nap
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester

328/2010. (XI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t 

az „Érd Megyei Jogú Város 
városközponti akcióterülete 
attraktivitásának, valamint 

funkcionális mûködésének fej
lesztése” címû projekt előreha

ladásáról szóló  
beszámoló elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyû-
lése az Érdi Városfejlesztési és 
Szolgáltató Kft. szakmai beszá-
molóját az „Érd Megyei Jogú 
Város városközponti akcióterülete 
attraktivitásának, valamint funk-

cionális mûködésének fejleszté-
se” címû projekt előrehaladásáról 
elfogadja.
Határidő: a döntés továbbítására 
– azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester
 

329/2010. (XI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Local Agenda 21, települési 
fenntarthatósági terv, program 

előkészítéséről szóló beszámoló 
elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Köz-
gyûlése kinyilvánítja szándékát 
a fenntartható fejlődés elvének 
helyi szinten történő érvényesí-
tése mellett, és egyúttal elfogadja 
a települési fenntarthatósági terv, 
program, azaz a Local Agenda 21 
előkészítésére vonatkozó beszá-
molót elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester

330/2010. (XI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t 

az Érdi Városfejlesztési és 
Szolgáltató Kft. felügyelő

bizottsága tagjának  
visszahívásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyû-
lése mint alapító Baráth Ferencet 
az Érdi Városfejlesztési és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségû 
Társaság felügyelőbizottságának 
tagját azonnali hatállyal vissza-
hívja.
Határidő: a határozat továbbításá-
ra azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester

331/2010. (XI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t 

az Érdi Városfejlesztési és 
Szolgáltató Kft. felügyelő

bizottsága tagjának megválasz
tásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyû-
lése mint alapító az Érdi 
Városfejlesztési és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségû Társaság 
felügyelőbizottsági tagjának meg-
választja – a visszahívott Baráth 
Ferenc helyére – Percz Antalt 
határozott időtartamra, 2014. 
október 5. napjáig.
Határidő: a határozat továbbításá-
ra azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester

332/2010. (XI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t 

az Érdi Városfejlesztési és 
Szolgáltató Kft. alapító  

okiratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyû-
lése az Érdi Városfejlesztési és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségû 
Társaság alapító okiratát az aláb-
biak szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat 4. pontja 
helyébe az alábbi rendelkezés 
lép:
„4.) A társaság mûködésének 
ellenőrzése, a felügyelő bizottság 
A társaságnál három tagból álló 
Felügyelő Bizottság mûködik. 
A Felügyelő Bizottság tagjait 5 
évre, azaz 2014.január 15. napjáig 
választja meg a Taggyûlés. 
 A Társaság első, megválasztott 
Felügyelő Bizottságának tagjai: 
a.) Badics Kálmán 
b.) Percz Antal 
c.) Borbély Pál 
A Felügyelő Bizottsági taggá meg-
választott személy az új tisztsége 
elfogadásától számított tizenöt 
napon belül azokat a gazdasá-
gi társaságokat, amelyeknél már 
Felügyelő Bizottsági tag, írásban 
tájékoztatni köteles.”
2.) Az Alapító Okirat egyéb ren-
delkezései változatlan tartalom-
mal maradnak hatályban.
3.) A Közgyûlés felhatalmaz-
za a polgármestert a módosított 
Alapító Okirat aláírására és a Pest 
Megyei Cégbíróság előtti eljárás-
ra.
Határidő: a határozat továbbításá-
ra azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester

333/2010. (XI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t 

az Érdi Létesítmény Üzemeltető 
Kft. felügyelőbizottsága tag

jainak  
megválasztásáról 

Érd Megyei Jogú Város Köz-
gyûlése mint alapító az Érdi 
Létesítmény Üzemeltető Korlátolt 
Felelősségû Társaság felügyelő-
bizottsági tagjának – a lemondott 
Balogh Ferenc, illetve Tóth Tamás 
helyére – Borsitzky Kálmánt, vala-
mint Kuhár Ottót határozott idő-
tartamra, 2014. október 5. napjáig 
megválasztja.
Határidő: a határozat továbbításá-
ra azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester

334/2010. (XI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t 

az Érdi Létesítmény Üzemeltető 
Kft. ügyvezetője díjazásának 

megállapításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése 
mint alapító az Érdi Létesítmény 
Üzemeltető Korlátolt Felelősségû 
Társaság ügyvezetőjének, Zsirkai 
Lászlónak a havi bruttó személyi 
alapbérét 2010. december 1-jétől 
bruttó 140.000- Ft-ban állapítja 
meg.
A Közgyûlés felhatalmazza a pol-
gármestert az ügyvezető munka-
szerződésének módosítására.
Határidő: 2010. december 1.
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester

335/2010. (XI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t 

az Érdi Létesítmény Üzemeltető 
Kft. alapító  

okiratának a módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése 
az Érdi Létesítmény Üzemeltető 
Korlátolt Felelősségû Társaság 
alapító okiratát az alábbiak sze-
rint módosítja:
Az alapító okirat 14.3. pontja 
helyébe az alábbi rendelkezés 
lép:
„14.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Csépán István
A megbízatás határozott időre 
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 
2010. március 30.
A megbízatás lejárta: 2014. októ-
ber 5.
Név: Borsitzky Kálmán
A megbízatás határozott időre 
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 
2010. november 25.
A megbízatás lejárta: 2014. októ-
ber 5.”
Név: Kuhár Ottó 
A megbízatás határozott időre 
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 
2010. november 25.
A megbízatás lejárta: 2014. októ-
ber 5.”
3. Az Alapító Okirat egyéb rendel-
kezései változatlan tartalommal 
maradnak hatályban.
4. A Közgyûlés felhatalmazza a 
polgármestert a módosított Alapító 
Okirat aláírására és a Pest Megyei 
Cégbíróság előtti eljárásra.
Határidő: a határozat továbbításá-
ra azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester

336/2010. (XI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t 

tagi kölcsön nyújtásáról az Érdi 
Városfejlesztési és Szolgáltató 

Kft. részére

Érd Megyei Jogú Város Közgyû-
lése az Érdi Városfejlesztési és 
Szolgáltató Kft. részére 3.000.000 
Ft tagi kölcsönt biztosít a köztar-
tozásai kiegyenlítése és likviditá-
sának biztosítása céljából.
A tagi kölcsön visszafizetésének 
határideje 2012. december 31.
A Közgyûlés a tagi kölcsön össze-
gét az általános tartalék terhére 
biztosítja, egyben felkéri a polgár-
mestert, hogy a Közgyûlés soron 
következő ülésére a város 2010. 
évi költségvetéséről szóló rende-
let módosítását terjessze elő.
A Közgyûlés felhatalmazza 
a Polgármestert a tagi kölcsön 
folyósításához szükséges a hatá-
rozat mellékletét képező szerző-
dés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző polgármester

Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése


