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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 2009. szeptember 15-én 8 órakor
megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Mucsi László TMB elnök
Tabajdi Gábor TMB tag
Rokolya Nándor TMB tag
Besesek Béla PB elnök
Somogyi Gizella PB tag
Patkós Zsolt polgármester
Vincze Jánosné jegyzı
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Nagy Klára fıtanácsos
Faragóné Szarka Márta adóügyi elıadó
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Mucsi László TMB elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mivel a 3 fı
bizottsági tagból mind a 3 fı jelen van. A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság a
Pénzügyi Bizottsággal együtt tárgyalja meg a napirendet. Javasolta, hogy a kiadott
meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság. Más javaslat nem hangzott el.
A TMB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés …./2009.(….) rendeletre a helyi iparőzési adóról szóló 8/1991.(V.13.)
rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
2. Egyéb kérdések
NAPIREND
1. Elıterjesztés …./2009.(….) rendeletre a helyi iparőzési adóról szóló 8/1991.(V.13.)
rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve)
Mucsi László TMB elnök
Felkérte jegyzı asszonyt a napirend elıterjesztésére.
Vincze Jánosné jegyzı
Az elmúlt ülésen arról volt szó, hogy megvárjuk az Államigazgatási Hivataltól az
állásfoglalást, hogy a rendelet módosítására van-e lehetıség. Ez az állásfoglalás idı közben
megérkezett, ennek megfelelıen készítette el a mellékelt rendelet-tervezet. A rendeletbe
adókedvezményt épített be, a 7. § az adó mértékét tartalmazza, 7/A. §-sal javasolta
kiegészíteni a helyi iparőzési adóról szóló rendeletet.
Besesek Béla PB elnök
A korábbi tárgyaláson nem volt jelen. Mikor született ez a törvény, rendelet, hogy
kedvezményt lehet beépíteni a helyi iparőzési adóról szóló rendeletbe? Az elmúlt években ez
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nagyon sokszor fölvetıdött, és mindig azt a választ kapták, hogy az uniós csatlakozás után
nincs lehetıség helyi iparőzési adó kedvezményben részesíteni a kistermelıket.
Vincze Jánosné jegyzı
A helyi iparőzési adóról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. §-ában tartalmaz egyfajta
adókedvezményre feljogosító rendelkezést, de ennek a rendelkezésnek benne van a
magyarázatában egy 2001-es törvényre való hivatkozás, ami alapján az uniós csatlakozással
meg kellett szüntetni a helyi adó rendeletekben a mentességeket, kedvezményeket. Ennek
megfelelıen történt a mi rendeletünkbıl is ennek hatályon kívül helyezése. Ennek a
bekezdésnek a magyarázatában az áll, hogy az önkormányzat 2003. március 31-ig jogosult
adókedvezményeket, mentességeket biztosító rendelkezéseket beépíteni a helyi rendeletébe.
Ezt úgy értelmeztük, hogy most már erre nincs lehetıség. Ennek a paragrafusnak az
értelmezésére kért állásfoglalást az Államigazgatási Hivataltól és a Pénzügyminisztériumtól
is, ahonnan nem kaptunk választ. Az Államigazgatási Hivatal több napon keresztül vizsgálta
ezt a paragrafust és megkaptuk az állásfoglalást, hogy lehetısége van az önkormányzatnak
rendeletben kedvezményt megállapítani, mentességet nem. A kedvezmény csak azt a
vállalkozót illeti meg, akinek az adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. Akinek a
fölött van az adóalapja, nem jogosult kedvezményre.
Patkós Zsolt polgármester
Arra nincs mód 2003. év óta, hogy kiemeljünk adóalanyokat, nem úgy, mint régen, amikor az
önkormányzat az ıstermelık részére teljes adómentességet biztosított. A mentesség 2007.
december 31-ig volt a rendeletben. 2002. decemberében nem döntött az akkori képviselıtestület arról, hogy miután 2007. december 31. után lejár a mentesség, milyen
kedvezményeket kaphatnak az adóalanyok. Itt már mindenkirıl szó van, nem csak az
ıstermelıkrıl, hanem a vállalkozókról, társaságokról, minden adóalanyról. 2003-tól nincs
lehetıség preferálni adóalanyokat, csoportokat, általánosságban mindenki az azonos elbírálás
elve alapján fizeti az iparőzési adót.
Besesek Béla PB elnök
Az elhangzott, hogy nem lehet mentességet adni, de elıterjesztés sem volt arról, hogy lehet
adókedvezményt adni általánosan, valamennyi adózóra vonatkozóan. Azért nem döntött a
képviselı-testület, mert többször fölmerült, de mindig azt a választ kapták, hogy nincs
lehetıség, adózni kell, és egyformán kell adózni.
Vincze Jánosné jegyzı
A törvény az ıstermelık esetében már egy fajta mentességet ad, mert akinek a 600 ezer
forintot nem éri el az árbevétele, az törvény alapján mentes, nem számít adóalanynak.
Mucsi László TMB elnök
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság elég sok információt kapott az
ıstermelıktıl, mert ıket érintette ez az új adó változás. Olyan termelıi kört óhajtunk
megadóztatni, akik állami támogatást kapnak ugyan, de teljesen ki vannak téve az
idıjárásnak, a piaci szabályozatlanságnak, árkartelleknek. A piaci résztvevık mélyen a
bekerülési költség alatt vásárolják meg az árut a termelıktıl. Ekkora anarchia nincsen
egyetlenegy szektorban sem, mint a mezıgazdaságban. Ezért az a vélemény alakult ki, hogy a
megadható kedvezményt 2,5 millió forint adóalapig teljesen adja meg az önkormányzat, tehát
az adóalap csökkentı kedvezmény mértéke az elıterjesztésben javasolt 600 e Ft helyett 2,5
millió forint legyen. A környezı településeken az 500 e Ft-tól a 2,5 millió Ft-ig változó a
kedvezmények megadása. A kedvezmény másik formája, amikor a %-ot csökkentik, tehát,
hogy az árbevétel hány %-a legyen megadóztatva, találkozott, 0,9 – 1 – 1,6 %-kal.
Figyelembe véve azt, hogy a nagy adózók esetében az önkormányzat adóbevétele
drasztikusan visszaesne, fizetésképtelenné válhatna a százalékos csökkentésnél a község
gazdálkodása, ezért ezt a megoldást nem javasolja, hanem azt a kedvezmény megadását, amit
a törvény lehetıvé tesz.
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Patkós Zsolt polgármester
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság által javasolt kedvezmény megadása kiket
érinthet?
Nagy Klára fıtanácsos
Valamennyi iparőzési adóalanyt, akinek az árbevétele a 2,5 millió forintot nem haladja meg.
Patkós Zsolt polgármester
Abban az esetben, ha meghaladja, akkor egyáltalán nincs kedvezmény a törvény szerint.
Hány iparőzési adóalany van az ıstermelıket tekintve? Jelen pillanatban hányan fizetnek
iparőzési adót a településen?
Faragóné Szarka Márta adóügyi elıadó
Kb. 200 adóalany, akiknek most kiküldtük a papírokat, kb. 130-an fizettek iparőzési adót
eddig.
Patkós Zsolt polgármester
Ha 2,5 millió forintra fölemeljük a kedvezményt, akkor hányan fognak fizetni?
Nagy Klára fıtanácsos
A 130-ból kb. 30-an fognak fizetni, az ıstermelıkkel együtt a 230-ból kb. 30-an.
Patkós Zsolt polgármester
Nagyon sok olyan egyéni vállalkozó van jelen pillanatban, aki nem ıstermelı és az árbevétele
2,5 millió forint alatt van. Ez jelentıs iparőzési adó kiesést eredményez. Azokat is jobb
helyzetbe hozzuk, akik eddig fizettek iparőzési adót.
Besesek Béla PB elnök
Az a probléma, hogy a kisvállalkozók nem adnak számlát.
Patkós Zsolt polgármester
Sok esetben így van ez a mezıgazdasági termelıkkel is.
Besesek Béla PB elnök
Az állami támogatás is sokkal kisebb, mint az unió többi országában, versenyhátrányban
vannak, az idıjárás, az árkartellek teszik tönkre a termelıket, ott teljesen más helyzet van.
Patkós Zsolt polgármester
Érthetı, de ezt a helyzetet mi nem tudjuk kezelni.
Besesek Béla PB elnök
Az adóbevétel hány százalékát veszítenénk el az eredeti elıterjesztés szerint a 600 e Ft
kedvezménnyel?
Nagy Klára fıtanácsos
Ez a kedvezmény adóalanyonként kb. 12 e Ft-ot jelent, 100 adózónál 1200 e Ft-ot.
Patkós Zsolt polgármester
Ha mindenkinek megadjuk a 2,5 millió forint kedvezményt, akkor mennyi lenne a kiesés?
Nagy Klára fıtanácsos
Erre vonatkozóan számítás nem volt, nem lehet tudni.
Patkós Zsolt polgármester
Nem javasolta a maximális 2,5 millió forint adóalapot csökkentı kedvezmény megadását,
mert nem érünk célt. A 600 e Ft-os kedvezmény jelentıs megtakarítást jelent azoknál az
ıstermelıknél, akik tényleg kitettek az idıjárásnak, a felvásárlásoknak és a közgazdasági
mikrokörnyezetnek. Átlagban 30 e Ft az ıstermelık által fizetendı iparőzési adó éves szinten,
ha ebbıl az önkormányzat 12 e Ft-ot elenged, akkor a 18 e Ft már fizethetı. Akkor lesz
kellemetlen, ha az APEH átveszi az iparőzési adó beszedését jövıre és megnézi az elızı 5
évet és beszedi az elmaradt, be nem szedett iparőzési adókat. Innentıl kezdve azok a
gyakorlatok, amelyek településenként mások voltak, megszőnnek, nagy fölháborodást fog
kelteni az új helyzet, de az sem állapot, hogy sok esetben szemet hunyunk amellett, hogy van,
aki tett iparőzési adóbevallást, van aki nem. Ez az összeg valamennyi vállalkozót, ıstermelıt
bent tartja az iparőzési adót fizetık körében, mégis adókedvezményt biztosít. 2008. évre ezt

5

már nem tudjuk, 2009. évre ennyit szükséges megtenni. Ha 600 e Ft-nál nagyobb mértékő
adóalap csökkentı kedvezményt kívánunk megadni, akkor annak viselni kell a pénzügyi
következményeit, az adókiesést.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság elnökeként azt kell, hogy mondja, hogy ne adjon az önkormányzat
semmi adókedvezményt, hogy több legyen az önkormányzat bevétele. A Településfejlesztési
és Mezıgazdasági Bizottság pedig minél nagyobb kedvezményt szeretne. Belátja, hogy a
legrászorultabbakat, a legrosszabb helyzetben lévıket sarcoljuk ezzel az adóval. Olyan
döntésre van szükség, hogy ne lehetetlenítsük el a termelıket, és az önkormányzat pénzügyi
helyzetét sem rengessük meg. Javasolta, hogy 1200 e Ft legyen a kedvezmény.
Somogyi Gizella PB tag
Az ıstermelık az árbevételükkel elszámolnak, mindent vételjegyre adnak el (szılı, gyümölcs,
sertés, baromfi). Piacon nagyon kevés árut adnak el. Méltánytalan ez az adótípus, minden
dokumentálva van, megjelenik az APEH-nál. Vannak jól menı vállalkozók, akik nem
fizetnek annyit, amennyit kellene. A 2,5 millió forintos adóalap csökkentı kedvezményt
javasolta.
Nagy Klára fıtanácsos
A napokban megjelentek a Polgármesteri Hivatalban a gyümölcstermelık, és elmondták,
hogy olyan nyomott áron értékesítették a termést, hogy nem fogják elérni a 600 e Ft-os
árbevételt sem, ebbıl következıen nem is kell bevallást sem tenniük. A szılıtermelıkkel
szintén ugyanez a helyzet. Ha bekerülnek is az adózók körébe, az árbevételük meghaladja a
600 e forintot, azt csökkentik az anyagköltségekkel (permetszer stb.) és valószínőleg a
javaslat szerinti 600 e Ft kedvezmény figyelembevételével ez alatt lesz az adóalapjuk. Az
állattenyésztésnél jelentısebb az árbevétel, amit szintén lehet csökkenteni a kihelyezett állat
értékkel, takarmány, gyógyszer költségekkel. Itt gyakori, hogy számla nélkül vásárolnak,
ösztönözve lesznek arra, hogy számlára vásároljanak.
Mucsi László TMB elnök
Volt egy ÁFA emelés, ami 10-15 %-kal megemelte az árakat, az ıstermelık ezzel szemben 7
% kompenzációt kapnak vissza, amikor értékesítik a terméket. Alapanyag igényes az
állattenyésztés és a növénytermesztés is, amelynek komoly ÁFA tartalma van, amibıl a
község nem kap semmit. Kétféle adózási lehetıség van, amikor beszedjük mindenkitıl,
szigorúan az adót és a község költi el, vagy ott hagyjuk a kisvállalkozóknál és a
kistermelıknél és így fejlıdik a község, hogy ott marad a pénz, azoknál, akik saját maguk
teremtették meg a munkahelyüket. Ennek van egy nagyon fontos szociális vetülete is, hogy
ezek az emberek, akik nem túl nagy adóalappal rendelkeznek, saját magunknak
megteremtették a munkahelyet, nem állnak sorba itt segélyért, nem kellene arrafelé szorítani
ıket, hogy lesüllyedjenek és segély alannyá váljanak.
Másik tendencia, a mezıgazdasági támogatási rendszer „eredménye”, hogy a minisztérium
által kiírt pályázatok a nagyokat preferálják, nem a kis- és középvállalkozókat, szemben a
nyugat-európai gyakorlattal, bár a média az ellenkezıjét sugallja. Azt tartja jónak, ha az
önkormányzat többet hagy az embereknél, akik próbálják a megélhetésüket megteremteni.
Nagy Klára fıtanácsos
Ha 1 millió vagy ettıl magasabb adókedvezményt ad az önkormányzat, akkor az eddig fizetı,
ipari tevékenységet végzı egyéni vállalkozók nagy része is kiesik. Ezzel is kell számolni,
hogy a településen nem a nagy vállalkozók a jellemzıek.
Besesek Béla PB elnök
A településen akinek az árbevétele nem éri el a 2,5 millió forintot az nem tud megélni, hogy
tudja eltartani a családját?
Somogyi Gizella PB tag
Az országnak is nagy problémája, hogy a kisvállalkozók nem adnak számlát. Ha az
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ıstermelıknek a bruttó árbevétele nem éri el a 600 e Ft-ot, akkor mibıl élnek, akkor mit
adóztatunk? Az iparosoknál a számlaadási probléma miatt nem nyomhatjuk agyon az
ıstermelıket.
Nagy Klára fıtanácsos
Azt akarta érzékeltetni az elıbb, hogyha a kicsiket szándékozik segíteni az önkormányzat,
akkor elegendı a 600 e Ft-os kedvezmény az anyagköltségek elszámolása miatt.
Patkós Zsolt polgármester
Minden álláspontban van igazság. Van egy eredeti elıterjesztés, amely 600 e Ft
kedvezményrıl szól. 1 millió forint kedvezményt javasol, a PB elnöke 1200 e Ft-ot, a TMB
elnöke pedig 2,5 millió forintos kedvezményt. Számokra vetítve meg kell nézni, hogy mit
jelenteken a különbözı variációk.
Faragóné Szarka Márta adóügyi elıadó
Ezt nem lehet kiszámolni, teljesen bizonytalan.
Nagy Klára fıtanácsos
Ezek után mindenki jobban fogja a számlákat győjteni, hogy levonhassa az anyagköltséget,
nem tudjuk megmondani, hogyan alakul az iparőzési adó.
Besesek Béla PB elnök
Az adóalany a bruttó árbevételbıl levonhatja az állami támogatást, az anyagköltséget, ami
megmarad, az az adóalap, ebbıl lehet levonni a kedvezményt, és az így megmaradó után kell
fizetni a meghatározott százalékot. Konszenzust javasolt.
Mucsi László TMB elnök
Javasolta, hogy 1,5 millió legyen a kedvezmény.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a TMB elnöke szavazásra tette fel az elıterjesztés szerinti
rendelet-tervezetet azzal a módosítással, hogy az adóalap csökkentı kedvezmény mértéke
1.500.000,-Ft legyen.
A TMB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
9/2009.(IX.15.) TMBH.
Iparőzési adóról szóló rendelet módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy a helyi iparőzési adóról szóló
8/1991.(V.13.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az elıterjesztés szerint
fogadja el azzal a módosítással, hogy az adóalap csökkentı kedvezmény mértéke 1.500.000,Ft legyen.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Mucsi László TMB elnök
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 10 órakor bezárta az ülést.
K. m. f.

Mucsi László
elnök
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