Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testület
Szám: B/16-18/2015.

Jegyzőkönyv

Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december
3. napján 18,20 órakor tartott nyílt testületi ülésről

Határozatok: 76., 77., 78.,

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés ideje)

14/2015.(XII.14.)

Tárgya

a helyi adókról szóló 7/2013.(IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Kapcsolódó
önkormányzati rendelet
(módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)
7/2013.(IV.30.)

Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: B/16-18/2015.
Jegyzőkönyv
Készült:

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.
december 3. napján 18,20 órakor tartott nyílt testületi ülésről.

Az ülés helye:

Művelődési Ház, Balatonmagyaród, Petőfi u. 139.

Jelen vannak:

Kalász Mátyás
Magyar Zoltán
Eiter István
Erdős János
Szalai Veronika
5 fő

polgármester
alpolgármester
képviselő
„
„

Meghívottak:

Papné Szabó Mónika
Hajdu Tünde
2 fő

jegyző
főtanácsos

Kalász Mátyás polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, meghívottakat.
Megállapította, hogy a nyílt testületi ülés határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 5 fő
jelen volt. A testületi ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi pontokat. A jegyzőkönyv
vezetésére felkérte Hajdu Tünde köztisztviselőt.
A meghívóban szereplő napirendi pontokat a képviselő-testület határozathozatal nélkül
elfogadott.
- napirendi pontok –
1./ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása,
valamint a fizetendő 2016. évi működési hozzájárulás összegének jóváhagyása.
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
2./ A hely adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

-

napirendi tárgyalás -

1./ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása,
valamint a fizetendő 2016. évi működési hozzájárulás összegének jóváhagyása.
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztést a testületi tagok
megkapták. Javasolta az írásos előterjesztés alapján a Társulási Megállapodás módosításának
elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
76/2015. (XII.03.) Kt. sz. határozat:
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ egyetért a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása
előterjesztés melléklete szerinti módosításával, melyet az egyes szociális és
gyermekvédelmi tárgyú jogszabályok változásai kapcsán létrejött módosulások
Társulási Megállapodásban történő átvezetése indokol,
2./ egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű
módosított Társulási Megállapodás aláírására.
3./ felkéri a polgármestert, hogy döntéséről
megküldésével tájékoztassa a Társulás elnökét.

határozat

kivonatának

Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester javasolta az írásos előterjesztés alapján a Társulás számára
fizetendő 2016. évi működési hozzájárulás elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:

77/2015. (XII.03.) Kt. sz. határozat:
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos
előterjesztés alapján elfogadta a tagönkormányzatok által a Zalakaros Kistérség
Többcélú Társulása számára fizetendő 2016. évi működési hozzájárulás
összegét.
A működési hozzájárulás fedezetét az önkormányzat 2016. évi
költségvetésében biztosítja.
Felkérte a polgármestert, hogy döntéséről
megküldésével tájékoztassa a Társulás elnökét.

határozat

kivonatának

Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

2./ A hely adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztést a testületi tagok
megkapták. Bejelentette személyes érintettségét.
Magyar Zoltán alpolgármester elmondta, hogy dönteni kell a testületnek arról, hogy a
szavazásból kizárja-e vagy sem. Javasolta a szavazásból történő kizárását.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 1 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
78/2015. (XII.03.) Kt. sz. határozat:
Balatonmagyaród község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról
szóló rendelet módosítása során a döntéshozatalból kizárja Kalász Mátyás
polgármestert.
Papné Szabó Mónika jegyző tájékoztatta a testületet, hogy azok az önkormányzatok,
amelyek adórendeletükben adómentességet, adókedvezményt állapítottak meg és azt a
továbbiakban is működtetni akarják, adórendeletüket meg kell küldeni a Miniszterelnökség
Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére. Az írásos előterjesztésben felsorolt szabályok
önkormányzati rendeletben történő rögzítésének hiányában a TVI-nek nem áll módjában a
támogatási tervezetet jóváhagyni. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet 9. § (3)
bekezdése – vállalkozó háziorvosnak nyújtott adókedvezmény bevezetése – 2016. január 1.
napjától nem léphet hatályba.
Magyar Zoltán alpolgármester javasolta az előterjesztés alapján rendelet tervezet
elfogadását.

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
- a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta a helyi adókról szóló
7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2015.(XII.14.)
önkormányzati rendeletet Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Kalász Mátyás polgármester a nyílt testületi
ülést 18,40 órakor bezárta.
Kmft.
Kalász Mátyás
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

