JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 18-án
megtartott soron következő képviselőtestületi üléséről.
Jelen vannak:Boldog István polgármester
Enyedi Ferencné képviselő
Lászlóné Kun Erzsébet képviselő
Kovács Péter József képviselő
Virágné Lukács Gabriella képviselő
Dr. Hajdú László jegyző
Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 5 fő képviselő
jelen van, Vágner Olivér, Nagy Sándor és Keresztes Péter Pál képviselők hiányoznak, a
képviselőtestület határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Lászlóné Kun Erzsébet és Kovács Péter József képviselőket
javasolja, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.
Boldog István polgármester: javaslom a meghívóban kiküldött napirendek elfogadását, mely a
következő:

Interpelláció
Napirendek:
1./ Előterjesztés a helyi iparűzési rendelet felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző
2./ Előterjesztés az idegenforgalmi rendelet felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző
3./ Előterjesztés az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló módosított
1/2008.(II.08.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
4./ Előterjesztés a Tanyagondnoki Szolgáltatás feladatellátásának helyzetéről szóló beszámoló
elfogadásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
5./ Előterjesztés a Családsegítő Szolgálat feladatellátásának helyzetéről szóló beszámoló
elfogadásáról
Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző
6./ Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
(A szabályzat megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban!)

ZÁRT ÜLÉS
7./ Előterjesztés Dr. Hajdú László jegyző 2008. évi teljesítményértékeléséről
Előterjesztő: Boldog István polgármester
A képviselőtestület a meghívóban szereplő napirendeket egyhangúlag elfogadta.
Interpelláció nem volt.
1./ Napirend
Előterjesztés a helyi iparűzési rendelet felülvizsgálatáról
Dr. Hajdú László jegyző: a rendelet módosítására jogszabályi változás miatt kerül sor. A
következő évtől az iparűzési adót az APEH fogja beszedni.
Boldog István polgármester: március 15-ig még az önkormányzat fizetik be a vállalkozások
az iparűzési adót, utána az APEH szedi be és előre fizeti az önkormányzatnak, ez nekünk
kedvezni fog. Sok visszafizetési kötelezettségünk van, főleg a vasútnál és szeméttelep
építésénél dolgozó vállalkozások részére.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
17/2009.(XII.31.) rendelete
A helyi iparűzési adóról
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a helyi iparűzési adóról szóló
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§
A rendelet 3.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§. (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó
árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások
értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés
adóévben elszámolt közvetlen költségével. Mentes az adóalapnak az a része, amely a
külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik.”
2.§
A rendelet 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6.§. (1) A vállalkozó- a (4) bekezdésben foglaltak kivételével, a helyi iparűzési adóban az
előlegfizetési időszakra - az egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével
önkormányzatonként - adóelőleget köteles a (3) bekezdésben foglalt esetekben a
bejelentkezéssel egyidejűleg az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni,

illetve minden más esetben a bevallás-benyújtással egyidejűleg bevallani. A benyújtott adóelőleget tartalmazó - bejelentkezési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.
(2) Az előlegfizetési időszak - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a bevallásbenyújtás
esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszak.
(3) Az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben
kezdő, valamint az átalakulással létrejött vállalkozó esetén, továbbá ha az önkormányzat az
adót első alkalommal vagy év közben vezeti be, az előlegfizetési időszak az adókötelezettség,
átalakulás, adóbevezetés kezdő napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig
terjedő időtartam.
(4) Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani:
a) az előtársaságnak,
b) az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az adókötelezettség
keletkezésének adóévében,
c) az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, továbbá
d) arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget.
(5) A (2) bekezdés szerinti esetben az adóelőleg-részletek összege:
a) ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, akkor az
előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg első részletének összege az adóévet megelőző
adóév adójának és az adóév harmadik hónapjának 15. napjára már bevallott, bejelentett
adóelőleg-részlet pozitív különbözete, az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg második
részletének az összege az adóévet megelőző adóév adójának fele,
b) ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor az előlegfizetési időszakra
fizetendő adóelőleg első részletének az összege az adóévet megelőző adóév adójából az
adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján 12 hónapos időszakra számított összeg és az
adóév harmadik hónapjának 15. napjára már bevallott, bejelentett adóelőleg-részlet pozitív
különbözete, az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg második részletének összege az
adóévet megelőző adóév adójából az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján 12
hónapos időszakra számított összeg fele.
(6) A (3) bekezdés szerinti esetekben az adóelőleg-részletek összege a vállalkozó által az
adókötelezettsége keletkezésének adóévére várható adó figyelembevételével az előlegfizetési
időszakra időarányosan megállapított - az ezen időszak alatt esedékes egyes adóelőleg-fizetési
időpontokra egyenlő arányban megosztott - bejelentett összeg..
(7) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, továbbá ha
a vállalkozó az adóévet megelőző évben az önkormányzat rendelete alapján adómentességet
vagy adókedvezményt vett igénybe, de az adóévben az adómentesség vagy az
adókedvezmény nem vagy nem teljes mértékben illeti meg, akkor az előleg összegét az
adóalap, az adómérték, a kedvezmény mértékének változása, illetőleg a mentesség,
kedvezmény megszűnése figyelembevételével kell bevallani”
3. §.
A rendelet 7.§, 8.§. és 10.§-a hatályát veszti.
4.§.
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2010. január 1. napjától lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről és
felülvizsgálatáról a jegyző gondoskodik.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló, többször
módosított 2003. évi CXII. törvény, valamint a helyi adókról szóló, többször módosított
1990. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

Boldog István sk.
Polgármester

Dr. Hajdú László sk.
jegyző

2./ Napirend
Előterjesztés az idegenforgalmi adó rendelet felülvizsgálatáról
Dr. Hajdú László jegyző: a rendelet módosítására jogszabályi változás miatt kerül sor. A 70
év felettiek adómentességét törölték.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
18/2009.(XII.31.) rendelete
Az idegenforgalmi adóról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestület a helyi adókról szóló többször módosított
1990. évi C. törvény (továbbiakban tv.) 1.§. (1) bekezdésében, illetve a törvény 6.§. és 43.§.
(3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az idegenforgalmi adóról szóló a 17/2008.
(XII.12.) számú önkormányzati rendelettel módosított 24/2006.(XII.31.) számú
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1.§.
A rendelet 2.§. a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Az idegenforgalmi adó alól mentes
a.) 18. életévét be nem töltött magánszemély.
Záró rendelkezések
2.§.
(1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az idegenforgalmi adóról
szóló
17/2008.(XII.12.)
számú
önkormányzati
rendelettel
módosított
24/2006.(XII.31.) számú önkormányzati rendelet 2.§. a.) pontjának teljes szövege.
Boldog István sk.
Polgármester

Dr. Hajdú László sk.
jegyző

3./ Napirend
Előterjesztés az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról
1/2008.(II.08.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról

szóló

módosított

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
19/2009.(XII.31.) rendelete
az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló módosított 1/2008.(II.08.)sz.
önkormányzati rendelet módosításáról
Kétpó Községi Önkormányzatának Képviselő – testülete az árak megállapításáról szóló
többször módosított 1990. évi LXXXVI. Törvény mellékletében foglalt jogkörében eljárva az
ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló módosított 1/2008.(II.08.) rendeletet az
alábbiak szerint módosítja.
1.§
A rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvíz díja 276 Ft/m3.
2.§
Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1. napjától
kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az ivóvíz szolgáltatás díjának
megállapításáról szóló 14/2008.(XII.02.) számú önkormányzati rendelettel
módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 2.§. (1) bekezdés szövege hatályát veszti.

Boldog István sk.
Polgármester

Dr. Hajdú László sk.
jegyző

4./ Napirend
Előterjesztés a Tanyagondnoki Szolgáltatás feladatellátásának helyzetéről szóló beszámoló
elfogadásáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
69/2009.(XII.18.) határozata
Tanyagondnoki Szolgáltatás feladatellátásának helyzetéről szóló beszámoló
elfogadásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
A képviselőtestület a tanyagondnoki beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja.
Felelős: Boldog István polgármester
Határidő: 2009. december 30.

5./ Napirend
Előterjesztés a Családsegítő Szolgálat feladatellátásának helyzetéről szóló beszámoló
elfogadásáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
70/2009.(XII.18.) határozata
a Családsegítő Szolgálat feladatellátásának helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.)
SzCsM rendelet 30.§-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
A képviselőtestület a Családsegítő Szolgálat feladatellátásának helyzetéről szóló beszámolót a
mellékelt tartalommal elfogadja.
Felelős: Boldog István polgármester
Határidő: 2009. december 30.
6./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
71/2009. (XII.18.) határozata

Kétpó Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. Törvény alapján a közbeszerzési eljárások rendjének szabályozása érdekében, - a
határozat mellékletét képező – Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja.
Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
Boldog István polgármester: az alábbiakról szeretném a képviselőtestületet tájékoztatni:
-

-

-

a kukás autó vásárlása a 2010-es évre tolódik, nagy megtakarítást jelentene a település
számára,
a volt hulladéklerakó telepen nagy ütemben folyik a rekultiváció,
a kő rostálását valószínűleg a rekultivációs munkát végző céggel fejezzük be, ezzel a
céggel állapodtunk meg a föld eladásáról is, hiszen szükségük van a földre,
a gyógyszertár jól működik, csupán annyi a hiányosság, hogy ki kellene tenni a
„gyógyszertár” táblát és a nyitvatartási időt,
elég sokan várnak a hivatal előtt a péksüteményre és kenyeresre, jól működik az
árusítás, képviselői kérésre ki fogjuk tenni az elérhetőségét, ha késik fel tudják hívni a
lakosok,
a falu Mikulás megrendezése jól sikerült, remélem sok gyermeknek szereztünk
örömöt,
a tanyagondnoki autó pályázaton elnyert támogatást még nem kaptuk meg, ígéretet
kaptunk rá és remélem hamarosan az önkormányzat számlájára kerül, állítólag a mai
napon utalásra került, ez az összeg egy kicsit stabilizálni fogja az önkormányzat
anyagi helyzetét,
szeretném bejelenteni, hiszen úgy is értesülni fognak róla a lakosok és a képviselők is,
hogy a Fidesz Magyar Polgári Párt ebben a választókerületben engem jelölt
országgyűlési képviselőjelöltnek. Szeretném megnyugtatni azokat a lakosokat, akik
számítanak rám, mint polgármesterre, hogy amennyiben képviselőként meg fogok
felelni a lakosság bizalmának és bizalmat szavaz nekem áprilistól 4 évre, hogy én
képviseljem a választókerület 6 települését, számíthatnak rám a településen élő
kétpóiak is, nemcsak mint képviselő, hanem szeretnék polgármester is maradni. Ha ez
sikerül akkor Kétpónak jelentős pénzt megtakarítok, mert akkor természetesen
másodállásban kívánnám ellátni a polgármesterséget. Természetesen ugyanannyi
munkaidőben, de ezzel is szeretném a település anyagi hátterét erősíteni. Én úgy
gondolom, hogy két munkahelyről nem lehet két fizetést és két költségtérítést felvenni

100 %-ban, hiszen egy országgyűlési képviselő egy hét munkanapjából minimum 3
napot a Parlamentben tölt, de természetesen polgármesterként is ugyanolyan
energiával és lendülettel szeretném a munkámat elvégezni, mint eddig. Ez még messze
van, de kötelességemnek szerettem volna eleget tenni, hogy bejelentsem ezt a dolgot.
A tavasszal a kampány időszakban sokat leszek szabadságon, de természetesen
ugyanúgy mennek majd a dolgok, hiszen Alpolgármester Úrral egyeztetve a munkát
elvégezzük.

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és zárt ülést rendelt el.
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Polgármester

/ Kovács Péter József /
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