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Galgamácsa Község
Önko rmán y zata Képvis előtestületének önko rm á ny zati
rendeletének módosítása a helyi
adókról

Egyebek. Gyógyszertár utca 5.
szám a|atti szociális bérlakás
karbantartása

Jeryzőkönyv
Készült Galgamácsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 15.
napján 10 óiakor Galgamácsa Község Önkormányzatának hivatalos helyiségében tartott
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
Ecker Tamás polgármester
Rózsai Piroska alpolgármester
Kovács Béla alpolgármester
MőriczMáté képviselő
dr. Györkös Roland Istvánjegyző

Ecker Tamás polgtírmester: Köszöntötte a megjelent testületi tagokat, külön köszöntötte dr.
Györkös Roland István jegyző urat. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel 4 fő
jelen van. A meghívó szerint szavazásrabocsátotta a napirendi pontokat.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, szavazattal 0
tartőzko

dás

sal elfo gadta a napirendi

p

ontokat.

Napirendi pontok:

1.

2.
3.
4.

Galgamácsa Közs ég Önko rmán yzata Képviselő-testületének önkormá ny zati
rendeletének módosítása a helyi adókról
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetós
terv ezetének megvitatás a

Egyebek

Zártülés - kérelmek elbírálása

Napirend tárgyalása:
1.

Község Önkorm ányzata Képviselő-testületének önkormá ny zati
rendeletének módosítása a helyi adókról
G algamács a

Ecker Tamás polgármester: Első napirend pont prezentáIásához felkéri dr. Györkös
jegyzőt, hogy ismertesse röviden aváltozás lényegét.

dr. Györkös Roland István jegyző: Röviden ismertette miért volt sztikség a

Roland

rendelet
módosítástára. Többek között elmondja, hogy a Kormányhivatal törvényességi felhívással élt
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló l/2016.
(II.15.) önkormányzati rendelete kapcsán. Erre figyelemmel került elkészítésrea most
előterjesztett rendelet. Az adőmértékek nem válíoúak, a felesleges, a többi, magasabb szintű
jogszabályokhoz képest ismétlésttartalmaző rendelkezések elhagyásra kerültek. Ennél fogva
egy jóval egyszenibb szerkezetú. áttekinthetőbb jogszabály jött létre. A lényeg, az adónemek,
adótargyak és adómértékek nem kerültek váItoztatásra. Egy esetben, az ideiglenes jelleggel
végzelt tevékenységkapcsán került sor számottevőbb módosításra. A Kormányhivatal
ugyanis kifogásolta, hogy e körben két adómérték került megállapításra, ami álláspontjuk

jogi álláspontja a KormánYhivataléval, illetve
Ótyu1 Lornyező települések, amelyek adórendeletei e körben ugYancsak két
támasztott
'*uÉ
adómértékót á[apítanak meg. MindazonáItal - megfelelve a Kormányhivatal áItaI
a
módosításra
kerÜlt
szerint
foglaltak
formai és tartalmi követelményeknek - a felhívásban
szerint jogs zabálysértő. E körben nem egyezik

a

rendelet szövege.

Móricz Máté képviselő: Kérdése:a rendelettewezet 3. pontjában ahéniorvosokra vonatkozó
*"d"lk""é.t kotólező beletenni? Ezugye jelentős bevételkieséstjelenthet a hivatalnak.
A kommunális adó tekintetében mikor történhet emelés?
dr. Györkös

r**ais

Roland István jegyző:Ezttermészetesen nem kötelező beletenni.
jövő év elejétŐl már
adó t"kirrt.t.b.Á-uir*atugcsak ősszel tudnak dönteni, amit

alkaImazhatjék.

Ecker Tamás: polgármester: A rendelet elfogadása esetén- a kormánYhivatal egYértelmű
állá.f"gl"lá* it"pla"_ csökkenteni kell a temetőben azldeig|enes jelleggel végzett iPaiuzésí
tevékeiység esetén befizetendő adót, melynek mértékenaptári naponként S0O0-forintról 1000
Ennek kompenzáláséra javaslom, fontolja meg a KéPviselŐ-testÜlet a
forintra
"sókk.rr".
behajtási díj - temetőbe töftén8 behajtás- bevezetéséneklehetőségét, mely nem lakossági
Ennek
teherként jeientkezne, hanem a sírkövet összeállító és szétbontó vállalkozőt terhelné.
összege javaslom, hogy 10.000- forint körül alakuljon.

Mő

czwáté; Jó ötletnek tartja. Kérdése:erről külön rendelet kell?

dr. Györkös Roland István jegyző: Ez megjelenhet a közterület hasznáIat rendjérŐl szóló
*rd.l"tb"rr, a temetőről szóló rendeletben, illetve külön rendeletben is,
Kovács Béla alpolgármester: Javasolja, hogy kerüljön bele a rendeletbe, de kizárŐIag ÚgY,
h"gy g"rg"-acsai takosokat, akik ahozzátartozőik sírját gondozzák, azokatne terhelje az a
tétel. "
Ecker Tamás polgármester: Megköszötte

t,

alta

"loturJésÁettrendelettervezettel,

ahozzászőlásokat. Kérte, hogy aki egyetért jegYző
aztkézfelemeléssel je\ezze. (Egyhangú dÖntés)

Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a
következő rendeletet alkotta:

2l2Dl7. íII.15.) sz. önk. rendelete

Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

helyi adókról szóló rendeletét a melléklet szerint
megalkotja.

Felelős:

polgármester,jegyző
Határidő: kihirdetés napja 2017.II. 16.

2.

Galgamácsa Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének 2017. évi költségvetés
tew ezetének me gvitatás a

Ecker Tamás polgármester: Ismertette a költségvetés tervezésnél figyelembe vett alapelveket.
E1-orrdtu, hogy kevesebb normatív állami támogatással kell kalkulálni, továbbá a kötelező
béremelések nyomán keletkező többlet kiadás szintén nagy megterhelést jelent aZ
önkormányzatnak. Elmondta, hogy a jelenlegi tervezet, egy kiindulási alap, melyet az
önkormányzat, valamit a pénzügyi biztosság véleményealapján módosít.

dr. G},örkris Roland István jegyző: Kiemelte fontos változásként, hogy a központi konyha
zon-iot a közös hivatalnál jelenik meg. Ebből fakadóan a kapcsolódó költségek a közös
hivatal jelentkeznek. További változás, hogy a megnövekedett pénzügyi feladatok nyomán
sztikségessé válhat, hogy egy űj űgyintézői álláshelyet hirdessenek meg. Eá támassza a|á az
is, hogy egyik kollégánk azidénnyugdíjba vonul.

Rózsai piroska alpolgármester: A kötelező béremelésből adódó többletköltséget a törvény
szerint az á||amnak kötelessége ftnanszírozni, azonban a költségvetési főösszegek ezt még
nem tartalmazzák, az ÁIlamkincstámál sem tudtak még ezzel kapcsolatban semmi biztatőt
mondani, mivel ők sem rendelkeznek a sziikséges információkkal.

Ecker Tamás polgármester: Kérte, hogy részletesen menjenek végig a fo oszlopokon. Felkérte
Rózsai Piroska alpolgármester asszonyt, hogy ismertesse a főszámokat.

Rózsai Piroska alpolgármester: Megköszönte

a

szót és ismertette a 2017. évi költségvetés

alapszámait.

a kimerítő előterjesáést, mivel több kérdés,
javasolta,
hogy a költségvetési vitát a következő testÜleti Ülésen
ltozzászőLás nem hangzott el,
folytassák.

Ecker Tamás polgármester: Megköszönte

3. Eryebek

Gyóg5rszertár atca 5. szám alatti szociális bérlakás karbantartása

Ecker Tamás polgármester: Ismertette, hogy a 2016. decemberi döntésnek megfelelŐen
megkezdődtek a Győgyszertár utca 5. szám alattí önkormányzati tulajdonú bérlakás
karbantartási munkálatai. A korábban kalkulált költségvetéshez képes változástjelent, hogy 3
db bejárati ajtót, továbbá egy darab kazánház ajtót, valamint 2 db beltéri funér ajtót kell
vásáróhi, melynek összege hozzávetőIegesen 235.000 forint. A tavaly decemberi ára7<hoz
képest a hidegburkolati anyagok beszerzési ára 240.000- forinttal növekedett, mely az idei
k<litségvetést terheli. További kiadást jelent a villanykapcsolók és konnektor ajzatok
beszerzése. Összesen 66 db allzattal számolva (LEGRAND márkájú eszközök esetében) ez
66.000- forintot j elent.

3

A fenti beszerzésektárgyában kéri a TisZelt Képviselő-testületet támogatását Kéri, hogy aki
egyetért a nyilászátők, továbbá a hidegburkoló anyagok beszerzésével az kézfelemeléssel

jelezze. Szavazásra bocsátotta

aj

avaslatot.

Galgamácsa Község Önkormrányzat Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem,
következő határ ozatot hozta:

0 tartőzkodással

a

8l20l7. (II.15.\ sz. őnk. határozataz

Gal gamácsa Közsé g Önkormányzat Képviselő-testület e a 21 83

Galgamácsa, Gyógyszertár utca 5. szétm alatti szociális
bérlakás karbantartásáIloz kapcsolódóan támogatja 6 db
nyílászátő beszerzésétbruttó 235.000- forintért ékben. A

hidegburkoló anyagok beszerzéséhez a 2017 . évi költségvetés
terhére 240.000- forintot biztosít.
Jelen döntésével egyidejúleg a Testület utasítja a
polgármestert, hogy a döntés alapján gondoskodjon a szociális
bérlakás karbantartásélhoz szükséges anyagok beszerzéséről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Ecker Tamás polgármester: Megköszönte

a jelenlétet és bejelentette, hogy zárt üléssel

fol1.tatjrák tovább.

K.m.f.

fl^j^

Ecker Tamás
polgármester

4

