
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 18-án 

megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. 

 

Jelen vannak:Boldog István polgármester 

  Kecskés Mihályné képviselő 

  Keresztes Péter Pál képviselő 

  Vágner Olivér képviselő 

 

                        Dr. Hajdú László jegyző 

 

Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 4 fő képviselő 

jelen van, Virágné Lukács Gabriella képviselő igazoltan van távol, a képviselőtestület 

határozatképes. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Kecskés Mihályné és Vágner Olivér  képviselőket javasolja, 

melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. 

 

Boldog István polgármester: telefonon történt a képviselőtestület rendkívüli ülésének 

összehívása. Egy napirendet tárgyalnák, mely a következő: 

 

Napirend: 

 

Előterjesztés a helyi iparűzési adó eltörlésének szándékáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

A napirendet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés a helyi iparűzési adó eltörlésének szándékáról 

 

Boldog István polgármester: tárgyalásokat folytatunk egy vállalkozóval, aki a gépjárműadóját 

hozná ide a településre, ami 5 millió forint bevételt jelentene ebben az évben, jövőre pedig 40-

50 milliót.  

Tárgyaltam az egyik adózó céggel, hogy tőlük még kérjük az iparűzési adót, de nem adók 

formájában. Hétfőre ígért választ a cég vezetője.  

 

Addig kellene eljutnunk ezzel a céggel, hogy aláírjuk a szerződést, idehozná a gépjárműveit 

és azután adózna.  Nagy Sándor vállalkozótól már bérlünk területet 10 eFt-ért.  

 

Azért van szükségünk erre a határozatra, hogy a szerződést alá tudjuk írni.  

A szerződés-tervezet  9. pontját ki kell venni, mert azt szerette volna, ha 5 évre mi 

garantálunk mindenféle dolgokat. Nagyon helyesen van a határozati javaslatban, hogy 2011. 

július 1. hatállyal a helyi iparűzési adó önkormányzatunk eltörli és az adómentességet a 2012. 

évben is fenntartja, amennyiben a 2011 évi II. féléves gépjármű adó adatok azt lehetővé 

teszik.  

Eltörölve akkor lesz az iparűzési adó, ha aláírjuk a szerződést.  

 



Dr. Hajdú László jegyző: készítettem egy szerződés-tervezetet a Nagy Sándor Úrral kötendő 

telephely bérlet ügyében, ennek a tükör példánya lett volna a vállalkozóval a szerződés, amit 

az ő jogi képviselőjük biztonsági ponttal bővített ki, köztük a 9. ponttal …, mint látjuk amely 

sem a Polgármester Úr részéről , mint kötelezettség vállaló, sem az önkormányzat részéről, 

mint felhatalmazó nem vállalható. Az ügyben tovább egyeztetünk, s a jövő hétre ígértek új 

módosított szerződés-tervezetet.  

 

A napirenddel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

5/2011.(III.18.) határozata 

 

A helyi iparűzési adó eltörlésének szándékáról 

 

Kétpó Község Önkormányzata határozott, hogy kinyilatkoztatja a helyi iparűzési adó 

eltörlésének szándékát az alábbiak szerint: 

 

1. a  helyi adókról szóló 3/2011.(II.07.) számú rendeletének módosítása útján 2011. 

július 1. hatállyal a helyi iparűzési adót eltörli és az adómentességet a 2012. évben is 

fenntartja amennyiben a 2011 évi II. féléves gépjármű adó adatok azt lehetővé teszik.  

 

 

2. A képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozatban foglalt 

nyilatkozattétel tartalmát a község érdekében folytatott tevékenysége során, a kötendő 

megállapodásoknál, jognyilatkozatoknál felhasználja arra a mindenkori Szervezeti-és 

Működési Szabályzat szerint saját hatáskörében vagy a képviselőtestület határozata 

alapján kötelezettséget vállaljon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

                           2./ Boldog István polgármester helyben 

                           3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben 

 

 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

/ Boldog István /   kmf.   / Dr. Hajdú László / 

  Polgármester                jegyző 

 

 

 

 

/ Vágner Olivér /      / Kecskés Mihályné / 

    Képviselő             képviselő 


