JEGYZŐKÖNYV
Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-án
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc
Az ülésen jelen vannak: Sőre Zoltán polgármester, Nagy Sándor alpolgármester,
Bali László, Tóth Szilárd, Racker Mátyás képviselők.
Dr. Takács Ervin jegyző
Az ülésről távol maradt: Kovácsné Bazsó Katalin, Szvoboda Tamás képviselő igazoltan.

Sőre Zoltán polgármester üdvözli a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja a jelenléti ív alapján, hogy a 7 fő képviselőből 5 fő képviselő jelen van.
A rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatképes, azt megnyitja.
A rendkívüli ülés összehívásának oka az önkormányzat helyi adó rendeletének módosítása.
Polgármester javasolja a képviselő-testületnek a Meghívó szerinti napirend elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
napirendet elfogadja:

Napirend
1./ Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló
16/2012. (XI. 27.) rendeletének módosítása.
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
A Nemzetgazdasági Minisztérium Jövedelemadók és Járulékok Főosztálya megküldte a helyi
adókról szóló 1990. C. törvény módosítási tervezetet, amely az országgyűlés általi elfogadása
esetén 2014.január 1.-től lépne hatályban. A tervezet szerint a kivett belterület mentességet
élvezne a telekadó alól amennyiben az adott évben tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll.
A tervezett szerint nem szükséges az ingatlan-nyilvántartásbeli átvezetés, hanem csupán csak
ténylegesen mezőgazdasági célra kell használni. Sajnos ez újabb vitákat és bírósági
eljárásokat eredményezne az önkormányzat számára, tekintve, hogy a gyep, rét, kaszáló is
mezőgazdasági művelésnek minősül. Ezért nem valószínű, hogy sok értelme lenne a telekadó
ilyen formában való fenntartásának.
Javaslom, hogy január 1.-től helyezzük hatályon kívül a telekadót és esetlegesen 2015. január
1-től újra gondolkodhatunk a bevezetésén.
Képviselő-testület a polgármester előterjesztésével és javaslatával egyetért és 5 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal a következő rendeletet alkotja:

10/2013. (XI.29.) Önkormányzati Rendelet
Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a helyi adókról szóló
16/2012. (XI. 27.) rendeletének módosításáról.
(Rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
Egyéb hozzászólás nem volt.
Sőre Zoltán polgármester megköszöni a megjelenést és a rendkívüli képviselő-testületi ülést
16,32 órakor bezárja.
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