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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2010. május 13-án 16 óra 30 perckor megtartott rendkívüli
ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Besesek Béla elnök
Somogyi Gizella és
Tabajdi Gábor bizottsági tagok
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Besesek Béla elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fı
bizottsági tagból mind a 3 fı jelen van.
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság. Más
javaslat nem hangzott el.
A PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés .…./2010.(…..) önkormányzati rendeletre a helyi iparőzési adóról szóló
8/1991.(V.13.) rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
A képviselı-testület 2010. május 5-én módosította a helyi iparőzési adóról szóló rendeletet.
Akkor egy olyan rendelkezést épített be a rendeletbe, ami kedvezıtlenebbül érinti a
vállalkozásokat, mert csak 1,5 milliós adóalapig tud helyi szinten kedvezményt biztosítani az
adó megfizetése alól. Szeretné javasolni, hogy a bizottság tegyen olyan javaslatot a képviselıtestület felé, hogy 2,5 millió forint adóalapig állapítsa meg a mentességet, ezt megengedi a
törvény. Tehát mentes az, akinek az adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg. A
fizetendı adóból nem lehet kedvezményt megállapítani, mint ahogy azt korábban a képviselıtestület megtette. A lényeg az, hogy 2,5 millión belül nem lehet kedvezményt megállapítani.
Besesek Béla elnök
Ez jelentıs kiesést jelent az önkormányzatnak?
Vincze Jánosné jegyzı
Számításaink szerint nem jelent jelentıs kiesést, mert tulajdonképpen eddig sem fizetett ez a
kör iparőzési adót.
Somogyi Gizella biz. tag
Egyetért az elıterjesztéssel.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelettervezetet.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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24/2010.(V.13.) PBH.
Iparőzési adóról szóló rendelet módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a helyi iparőzési adóról szóló 8/1991.(V.13.) ÖR. sz.
önkormányzati rendelet módosítását az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 17 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Besesek Béla
elnök
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