BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15. számú
JEGYZŐKÖNYVE
HATÁROZATAI

151/2010. (XII.23.) kt. határozat:
A 2010. december 23-ai ülés napirendjének elfogadása
152/2010. (XII.23.) kt. határozat:
A 149/2010. (XII.16.) kt. határozat visszavonása
153/2010. (XII.23.) kt. határozat:
Hitelfelvétel

RENDELETE

18/2010. (XII.23.) sz. rendelet:
A helyi adókról szóló rendelet módosítása

15. számú
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2010.
december 23-án 10,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Ángyán Attiláné képviselő
Dr. Darabont Ferenc képviselő
Hetényi Tamás Péter
„
Navrasics Endre
„
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyző
Igazoltan távol maradt:
Farkas László alpolgármester

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül 6-an megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület.
A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, a következő határozatot hozta:
151/2010. (XII.23.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december
23-ai ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
1) Hitelfelvétel
Előadó: Nagy Lajos polgármester
2) A Helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

1) Napirend tárgyalása:
Hitelfelvétel
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Tolnai Anna gazdálkodásvezető ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy az előző
határozatot hatályon kívül kell helyezni, most 33 millió Ft-ról kell dönteni.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a 149/2010. (XII.16.) kt. határozat visszavonására az alábbi
határozatot hozta:
152/2010. (XII.16.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
149/2010./XII.16./kt. határozatát hatályon kívül helyezi.

Képviselő-testülete

a

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
A képviselő-testület a hitelfelvételre vonatkozóan 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
153/2010. (XII.16.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 33.000.000,- Ft
összegű éven belüli lejáratú hitel felvételéről dönt.
A hitel lejárata: 2011.12.20.
Fedezete:
- EU Önerő Alap támogatás
- DDOP ÁFA kompenzációs támogatás
- Az Önkormányzat költségvetési bevételei
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget
vállal a hitel és járulékainak visszafizetésére, és a futamidő alatti költségekbe való
betervezésre.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt az ügylet egyéb
feltételeiben történő megállapodásra és a fenti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
2) Napirend tárgyalása:
A Helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző:
Az adótörvényt módosította a Parlament. Ezt a helyi rendeletben is módosítani kell,
hozzá kell igazítani. A 2010. év adóbevételei a következők voltak; Vállalkozók
kommunális adója 771 e Ft, építményadó 11.854 e Ft , kommunális adó 4.243 e Ft,
iparűzési adó 29 .214 e Ft , idegenforgalmi adó 33 e Ft , összesen 46.364 e Ft. Az
iparűzési adó csökkenése abból adódik, hogy nem termelnek az üzemek, leállt a
téglagyár. Országosan így alakul a helyzet, nemcsak itt.
Kérem a testületet, hogy hagyja jóvá az adórendelet módosítását.
Nagy Lajos polgármester:
Az adókat mindenképp növelni kell, a költségvetés készítésekor a létszámgazdálkodást
átgondolni. Kérem, aki az adórendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta alábbi rendeletét:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2010. (XII.23.) sz. rendelete
18/2005. (XI.29.) sz. rendelete
a helyi adókról módosításáról
A Képviselő-testület a helyi adókról szóló l990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.)
1.§ (1) bekezdésében és 6.§-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
(továbbiakban R) alkotja:
1.§.
A 18/2005./XI.29./sz. rendelet „Vállalkozók kommunális adója” alcím, a 23.§., 24.§.,
25.§. 26.§.-ait hatályát veszti.

2.§.
(1)E rendelet a kihirdetését követő 9.napon, 2011. év január hó 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
Napirend kívüli bejelentés:
Nagy Lajos polgármester:
Tájékoztatom a testületet, hogy a 6/3-as pályázatunk eredményes lett, 3 millió Ft-ot
kapott önkormányzatunk.
Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester 10,25
órakor az ülést bezárta.
K.m.f.

Török Csilla
körjegyző

Nagy Lajos
polgármester

