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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:  Sipos Balázs polgármester 
                               Fekete Csaba alpolgármester  
                               Dávid Tamás,Dr. Gelencsér-Magyar Lívia, 
                                Dr. Gonda Péter és Sipos László képviselők 
 
                               Nagy Gáborné körjegyző  
      
Sipos Balázs polgármester üdvözli a testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelenteket,  
megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel azon a testület megválasztott 
7 tagja közöl 6 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Bódis Józsefné képviselő a testületi ülésről való 
távolmaradását előzetesen bejelentette. 
 
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjára, melyet a testületi tagok 
egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadtak. 
 
N a p i r e n d: 
 

    1./ Előterjesztés a helyi adókról szóló 18/2003.(XII.31.) önkormányzati rendelet 
       módosítására 

 
1./ Előterjesztés a helyi adókról szóló 18/2003.(XII.31.) önkormányzati rendelet 
       módosítására 
       Előadó: Nagy Gáborné 
                     körjegyző                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Nagy Gáborné körjegyző: röviden összefoglalta az elmúlt ülésen elhangzottakat, a 
testület által elfogadott módosító indítványokat, melyet a tervezetben átdolgozásra 
kerültek. Továbbá ismertette a helyi adóról szóló törvénymódosítás vonatkozó 
rendelkezéseit. A tervezetben foglaltakon túl indítványozza, hogy a testület az 
építményadó kedvezmény mértékének csökkentését terjessze ki a nem magán-
személyek tulajdonában álló, bérbeadás útján hasznosított (szolgálati lakások) után 
megfizetendő építményadóra is. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 

Sipos Balázs polgármester: 2 nappal ezelőtt a képviselőtestület tárgyalta ezt a kérdést, 
de nem született döntés a szavazati többség hiánya miatt, a jelenlévő 4 képviselő közül  
3 támogatta, 1 pedig ellene volt a helyi adó mérték változtatásának, saját bevételeink 
ilyen irányú növelésének. 
Újból tárgyaltuk, következő körben sem született döntés, ezért szükségszerű volt mai 
rendkívüli képviselő testületi ülésünk összehívása. 
Személy szerint én írásban, számításokkal alátámasztva is eljutattam képviselő társaim 
részére, hosszú távú, többlépcsős, a lakosság jelenlegi anyagi helyzetét is szem előtt 
tartó adó emelési javaslatomat. Ugyanakkor, e javaslat önkormányzatunk számára is a 
hatékonyabb, kisebb járulékos költséggel érhetünk el bevételnövelést, úgymond 
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majdnem tiszta bevételt. Nincs új adózói kör megcélozva és új adótétel bevezetve, csak 
az adó mértéke kerül változtatásra, emelésre. 
Az adó emelésének részletes okait, saját bevételeink növelésének szükségességét, már 
a koncepcióban is részben érintettem, melyet a képviselő testület akkor jelenlévő tagjai, 
november 29-én egyhangúlag el is fogadtak. 
 
Indokai: 

 Saját bevételeink növelése, csak adóbevételünk emelésével lehetséges, más 
lehetőség nem áll rendelkezésre 

 Felhalmozási célú pénzmaradványunk biztató tartalék, de nem ennek a felélése a 
hosszú távú cél (többlet-bevétel kiesésünk ezt eredményezhetné), szűk látókörű, 
aki úgy gondolja, ez okot adhat a kivárásra, elvesztegetnénk egy évet és 
előfordulhat, hogy ezt követően drasztikusabb lépésre lenne szükség, gondoljunk 
a szemétszállítás díjával kapcsolatos intézkedésre, ezt szeretnénk elkerülni, egy 
folyamatos hosszú távú adókoncepció megvalósításával 

 A többletbevételt nem alpolgármester tiszteletdíjára, jutalmakra, egyéb juttatásokra 
szeretnénk fordítani, hanem a lakósság életkörülményeit javító, kiadásainkat, 
költségeinket hosszútávon csökkentő ésszerű beruházásokra (fűtéskorszerűsítés, 
vízhálózat korszerűsítés, intézmények fenntartása, falukép szinten tartása javítása) 

 Most már szinte biztos, hogy gépjárműadó bevétel nem minket fog illetni, előre 
láthatólag ez 2013-tól kb. 10 millió Ft adóbevétel kiesést jelent, az SZJA 
kiegészítés 8%-tól is elesünk, amely jelenleg 13 millió Ft, önkormányzatokat érintő 
többlettámogatásról, ennek kompenzálásáról még nincs biztos információ 

 A jelenlegi javaslat egyértelmű elutasítása nem hagy ezt követően lehetőséget 
2013-ig saját bevételeink növelésére, hisz év közben adótétel nem változtatható új 
adó nem vethető ki!! Ez azt eredményezné, hogy amennyiben tartalékaink felélése 
kezdődne meg, az egyéb támogatások, nem kötelező önkormányzati feladatok 
ellátásának korlátozása, drasztikus csökkentése válna szükségszerűvé, 
intézményeink, kötelező feladataink ellátásának biztosítása érdekében. 

Nehéz dolog az ilyen jellegű döntés meghozatala, ami a mai időszakban nem túl 
humánus, és népszerűtlen is, de a közös célok megvalósítása, a szinten tartás és ezt 
követően talán a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében szükségszerű.  
Képviselői kérdésre elmondta, hogy 4 millió Ft többletbevételre számít, a tervezetben 
szereplő változtatások hatására. Az adóemelés adminisztratív költsége nem magas. 
Az építményadó esetén az emelés kb. 3 e Ft /év többletköltséget jelent a lakosságnak. 
A telekadó esetén eddig 1700-3500 Ft körül fizettek a tulajdonosok évente, a tervezet 
szerint ennek ötszörösét kellene fizetniük a jövő évtől. A nagyobb adóösszeg szűk kört 
fog csak érinteni. 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: a polgármesteri indokolásból úgy értelmezi, hogy az 
adóemelésre azért van szükség, egyrészt a lakosság szokjon hozzá, hogy a 
közteherviselés a legszegényebbeket is érinteni fogja, mivel az állami szerepvállalás 
szűkülni fog, másrészt az önkormányzatnak ki kell egészítenie megspórolt pénz-
maradványát. Számára úgy tűnik, hogy az önkormányzat eddigi tartalékait jövőre fel 
fogja élni. Az önkormányzat működését befolyásoló központi jogszabályokat (Ötv., 
köznevelési törvény, költségvetési törvény, stb.) még nem fogadta el a parlament, 
aggályosnak ítéli, hogy ezek ismeretének hiányában akar helyi adómódosításról  
dönteni a testület. A tervezett módosításokat a lakosságra nézve túlzott tehernek,  
s annak behajtását is aggályosnak tartja. Hozzászólásában továbbá kifejtette, hogy a 
tervezett adóemelés tovább emelni a lakosság terheit. 
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Sipos Balázs polgármester: a testületnek jelen információk birtokában kell döntést 
hoznia, mivel adóemelésről év közben nem hozhat döntést.  
Képviselői kérdésre vázolta, hogy más területről többletbevétel elérését nem látja 
megoldhatónak. A tervezett módosítások az egyedülálló nyugdíjasok további 
kedvezményét nem érinti, az változatlanul hatályában maradna. 
 
Fekete Csaba alpolgármester: megérti képviselőtársai aggályait, de a testületnek előre 
kell gondolkodnia. A tervezetben szereplő módosítások egyfajta előtakarékosságot 
fognak eredményezni. Véleménye szerint szűkség van az adóból befolyó többlet-
bevételre, hiszen számtalan megoldatlan feladat vár a testületre a jövő évben 
(pl. vízhálózat korszerűsítés, művelődési ház felújítás, stb.).  
 
Sipos László képviselő: adóemelést megszavazni mindig nehéz feladat. A polgármester 
indokait elfogadva, támogatja a tervezett változtatások végrehajtását. Továbbra is fenn-
tartja azt a véleményét, hogy a biztonságos költségvetési gazdálkodásért az egész 
testület felel, nemcsak a polgármester. 
 
Dávid Tamás képviselő: szociális bizottsági tagságából is látja, hogy a lakosság nagyon 
le van terhelve, a tervezett módosításokat nem fogja megszavazni. 
 
Sipos Balázs polgármester rövid szünetet rendelt el. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete azon módosító javaslatot, 
miszerint a nem magánszemélyek tulajdonában álló, bérbeadás útján hasznosított 
(szolgálati lakások) után megfizetendő építményadóra is, 4 igen szavazattal 1 nem és 1 
tartózkodással elfogadta. 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással  meg-
alkotta az alábbi rendeletét: 
 
18/2011.(XII. ...) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a helyi adókról szóló 18/2003.(XII.31.) önkormányzati rendelet  
       módosítására megalkotja a 18/2011.(XII…) önkormányzati  
       rendeletet a tervezetnek és az elfogadott módosító javaslatnak 
       megfelelően, változatlan tartalommal.  
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 
 
Sipos Balázs polgármester további napirend hiányában a testület rendkívüli nyilvános 
ülését bezárta.              
                          

k.m.f.  
 
 

Nagy Gáborné         Sipos Balázs 
körjegyző                                                                polgármester 


