
Szám: V/100-23/2015.       Készült: 2 példányban 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült:  Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. szeptember 24-én 17,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános 

 üléséről. 

Az ülés helye:  Batthyány Ferenc Művelődési és Kultúrotthon 
   Bozsok, Rákóczi u. 142. 

Jelen vannak:  Darabos Béla    polgármester 
   Deák Balázs   alpolgármester    
   Kiss Csilla   képviselő 
   Saufnauer Szabolcs   képviselő 
          (4 fő)  

Tanácskozási joggal megjelentek:  
   Németh Melinda   kirendeltség-vezető 
   Jagodics Istvánné   jegyzőkönyv-vezető 

          (2 fő) 
         

Lakossági érdeklődő: 0 fő 

I. 

NAPIREND ELŐTT 

Darabos Béla polgármester szeretettel köszönti, Németh Melinda kirendeltség-vezetőt, Jagodics 
Istvánné jegyzőkönyv-vezetőt és a képviselőtársakat. Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 4 
fő jelen van, így az ülés határozatképes. 
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Az ülést megnyitja.  

Darabos Béla polgármester 
Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele. 

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 4 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő napirendi 
pontokat: 
  
  
NAPIRENDI PONTOK: 

1. A helyi adókról szóló 19/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

2. Egyebek 

II. 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

3. A helyi adókról szóló 19/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta, átadja a szót Németh Melinda kirendeltség-vezetőnek. 

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Tisztelettel köszönti a képviselő-testületet.  
A Vas Megyei Kormányhivatal jelezte, hogy a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletben pontosítani 
kell az adómentességekre, adókedvezményekre vonatkozó rendelkezéseket a kommunális adó tekintetében. 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § d) pontja úgy rendelkezik, hogy az önkormányzat 
törvényesen mentesíti az adóévben az építményadó alól a lakhatás céljait szolgáló, magánszemélyek 
tulajdonát képező ingatlanokat akkor, ha az építmények a tényleges lakhatást, illetve ahhoz kapcsolódóan a 
helyi adótörvény 6. § d) pontja szerint szociális vagy azokhoz mérhető célokat szolgálnak.  
Az adókötelezettség fenn álltát, fenn nem álltát, mértékét nem teheti függővé a lakcímnyilvántartás 
adatairól, ugyanakkor viszont az önkormányzat adóhatóság ellenőrzési, illetve adóigazgatási eljárása során 
figyelemmel lehet a lakcímnyilvántartás adataira.  
A jelenlegi szabályozás mellett fenti szabály maradéktalanul nem érvényesül, így szükséges az 
önkormányzati rendelet módosítása, hogy pontosításra kerüljön, hogy kommunális adó tekintetben mely 
esetekben alkalmazható az adómentesség és az adókedvezmény.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal megalkotta 
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Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2015.(IX. 25.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 
19/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

2. Egyebek 

Hozzászólások: 

Darabos Béla polgármester 
A bozsoki szüreti rendezvény véleménye szerint sikeresnek mondható, sok látogató volt. A jövőre nézve a 
képviselőkre is ki kell osztani a feladatokat. Biztos voltak olyan dolgok, amelyeket jobban is meg lehetett 
volna szervezni, az idei év így sikerült, majd jövőre máshogy csinálják. A képviselő-testület tudomásul 
vette a polgármester úr véleményét. 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
Elmondta, hogy a Képviselő-testületnek szükséges kiegészíteni a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázat határozatát. Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a határozat 
kiegészítéséről:  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot: 

50/2015.(IX.24.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
1. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter által meghirdetett a 

Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet 13.A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerint a 2 m3 erdei keménylombos 
tűzifára 2.000.- Ft + ÁFA önerő vállalással  benyújtott  pályázatához csatolt  48/2015. (IX.08.) 
számú testületi határozatát a következő ponttal egészíti ki. 

2. Bozsok községi Önkormányzat a pályázati kiírás 6.pontjában foglaltak szerint vállalja, hogy az 
önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő:          azonnal 
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