Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 17/2010. (XII.07.) számú jegyzőkönyve
17 /2010.

Jegyzőkönyv
Ikrény Község Képviselő-testületének 2010. december 7-én (kedd) 18.00 órai
kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Németh Tamás polgármester
Pallang Attila alpolgármester
Fodor Ildikó képviselő
Tóth Ildikó képviselő
Lőrincz Illés képviselő
Csáki István képviselő

7.

Komjáti János körjegyző

Tanácskozási joggal:
Németh Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Majd a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 6 fő jelen van, így a képviselő-testület
határozatképes, majd megnyitja az ülést.
Ferenczy Tamás képviselő az ülésen nem tud megjelenni.
Németh Tamás polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőknek Pallang Attila alpolgármester és
Lőrincz Illés képviselő személyére tennék javaslatot.
A jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot a képviselő-testület 6 igenlő, egyhangú
szavazattal elfogadta.

Napirend:
1./A helyi iparűzési adó mértékének felülvizsgálata.
Előadó: Németh Tamás polgármester
2./2010. évi az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízcsatorna használati díjak meghatározása.
Előadó: Komjáti János körjegyző
Zárt ülés:
3./ Az ikrényi 178/107., 178/108. hrsz.ú ingatlanok ügye.
Meghívott: Guttman Zoltán
4./ Ikrény Egészségéért Alapítvány kuratóriumi tagok megválasztása.
Előadó: Németh Tamás polgármester
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NAPIREND t á r g y a l á s a
1./ Helyi iparűzési adó mértékének felülvizsgálata
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: Elméletileg lehet módosítani, de nem szerencsés.
Célszerű év végén, kötelezettség, ha az előzőtől szigorúbbak a szabályok Jelenleg Ikrényben
2 % az iparűzési adó. A környező településeken változó, 1,7-1,8, 1,5 %. Mielőtt ebben döntést
hozunk, jó lett volna tárgyalni a helyi vállalkozókkal, de kicsúsztunk az időből és idén már
nem tudtuk összehozni. Megkaptátok, hogy mennyi a hátralék adótartozás a településen:
kommunális adó: 629.000 építményadó: 33.000,- iparűzési adó hátralék 7 millió, ebből
5 millió 400 ezer behajthatatlan, a gépjárműadó hátralék, behajtható, 3 millió 900 ezer forint.
Összeadva elég jelentős tételek. 6 millió forint felett van, amit nem fizettek be.
Az iparűzési adó mérséklésére miért lenne szükség? Ha az ipari területeket a 85 –ös számú út
mellett el tudják elkezdeni értékesíteni, az vonzó lehet számukra, ha itt kedvezőbb iparűzési
adó mértékkel találkozhatnak, mint mondjuk Győrben. Helyi vállalkozókon is könnyítenénk
talán javulna az adófizetési morál, csalogató lehetne a vállalkozások számára. Kb. 20 millió
forint körüli összeg az, ami az iparűzési adóból befolyik az önkormányzat számlájára, ha csak
1,9 %-ra mérsékeljük, akkor is 1 millió forintot jelent bevétel kiesésként. Ez alapján kell
átgondolnunk és megvitatnunk, hogy az iparűzési adó mértékében következő évben maradjone 2 % vagy tegyünk-e egy kedvezményes lépést, nyissunk a vállalkozók felé egy minimálisan
adó csökkentéssel,amit kedvezően fogadnak a következő évben folytathatunk.
Kérdés:
Tóth Ildikó képviselő: Cégek által behajthatatlan tartozások vannak? Felszámolás alatt levő
cégekről van szó?
Válasz:
Németh Tamás polgármester: Sajnos behajthatatlanok, a cégek megszűntek és olyan
sokadikak vagyunk a rangsorban, hogy pénz nem lesz belőle
Hozzászólások:
Csáki István képviselő: Támogatom a kedvezményes iparűzési adót. Amennyiben csökken,
annyival több lesz a bevétel. Bízom benne, hogy az adózási morál javulni fog, kedvet találnak
a vállalkozók. Ennek a mértéke mennyi legyen?
Tóth Ildikó képviselő: Én is támogatom a módosítást, én is bízom benne, hogy ezzel tudunk
ide csábítani vállalkozásokat. Vannak kötelezettségeik a vállalkozóknak, de önhibájukon
kívül nem tudják ezeket teljesíteni. Nem mindegy, hogy 2 % vagy 1,9 %-ot kell kifizetni. Ezt
a mértéket az önkormányzat testülete szavazza meg? Mennyi az a reális csökkentés?
Németh Tamás polgármester: Felvesszük a párbeszédet a vállalkozásokkal, összehívjuk
őket. Minden vállalkozónak szervezünk egy fórumot. Ezt a lépést meg kell lépnünk. 2
tizednél két millió forintot jelent.
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Pallang Attila alpolgármester: végeztem számításokat és abból indultam ki, hogy 1 tized
százalékot veszünk. Az Inicia Zrt. iparűzési adó alapja 4-5 millió forint körül lehet. Ő nem
ide adózik. A jelenleg itt található cégeknél várható-e elmozdulás? A majdan kiépítendő
iparterületnek a cégeiről van szó. Egy 2-3 milliárdos bevételű cég, az egész költségvetést
átfordítaná pozitívba. A kérdés az, hogy hajlandó-e valaki idejönni 2 %-ért, vagy egy másik
területet választ. Nem ismerve a következő év számait maximum 1 tized %, amit el tudnék
fogadni csökkentésként. Ez annyit jelentene, hogy lemondunk 1 millió forintról. Két dolog
van: vagy most vagy év közben döntünk. Megbeszélést kezdeményezünk a vállalkozókkal
vagy előbb teszünk egy gesztust. Ha döntünk, maximum 1 %-ot javasolnék.
Lőrincz Illés képviselő: 1 tized százalékért nem fogja megtenni véleményem szerint. Az ipari
parkban beszéltél-e a tulajdonossal? És várhatóan mikorra várható betelepülő cég?
Németh Tamás polgármester: 3 ipari területünk van, ahol érdekeltek vagyunk. Kettő a 85ös út mellett, a harmadik a Tuttival szemben, mindegyikük tulajdonosával tárgyaltam. A
Sopron felé baloldal lévő ipari terület tulajdonosával beszéltem és végeredményeképpen nem
tudtunk időpontot a terület kialakítására. A 85-ös gyorsforgalmi út kisajátításával elvesznek
egy részt a területéből a megközelítése a területének nem megoldott. Az északi oldalon a
közművek egy része megvan, a vízvezetéket kiépítették a 85-ös számú út bal oldaláig. Onnan
kell még átvinni a másik oldalra. A közművek is megvannak. Ők gondolnak arra, hogy minél
hamarabb kialakítsák ezeket a területeket. Beszéltünk az iparűzési adó mértékéről. Én annyit
mondtam, hogy egy olyan kaliberű cég jönne képbe, amely komoly iparűzési adó bevételt
jelenthet, akkor mi felülvizsgáljuk az álláspontunkat. A harmadik ipari területen pedig lehet,
hogy elindul valami. Egy rendezési tervet kell rendezni, módosítás közbe csúsztak problémák,
ott lehet, hogy a közeljövőben kialakul egy ipari létesítmény. Többet nem tudunk róla. Ez itt a
lesvári útnál van.
Lőrincz Illés képviselő: sokkal jobb területi adottságokkal rendelkezünk, mint a győri ipari
park.
Pallang Attila alpolgármester: szerintem logisztikai cégek lesznek azok, akik először
érdeklődnek.
Németh Tamás polgármester: 2013-ig zárul le a gyorsforgalmi út kivitelezése. A
megközelíthetősége a lényeg, hogyan történik majd.
Tóth Ildikó képviselő: jelenleg az Inícia a legnagyobb bevételt produkáló cég a faluban.
Németh Tamás polgármester: nem tudok konkrét választ adni, ő lehetne, ha ide fizetné az
iparűzési adóját. Majd’ felét már máshova fizeti. Beszéltem az igazgatóval, ha mi
csökkentjük, akkor ő is hajlandó nyitni. Nem ez az egyetlen, ami az együttműködésünk
palettáján szerepel. Komoly munka vár ránk a rendezési tervvel kapcsolatban.
Tóth Ildikó képviselő: lehetne körlevelet kiküldeni, tájékoztatni a vállalkozókat?
Németh Tamás polgármester: természetesen mindenkit tájékoztatunk, akit érint. Egy
gesztus értékű dolog lenne a részünkről, hasonló gesztus értékű lépést várunk.
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Pallang Attila alpolgármester: tehetjük azt is, hogy a jövő évi iparűzési adóhoz
kapcsolódóan keressük meg az Inicia vezetőjét, hogy konkrét számokkal mutassa be, hogy mi
az, amit ő tudna esetleg nyújtani. Ő mikor hozná ide a teljes tevékenységét? Nem látom
egyben az egészet.
Németh Tamás polgármester: Valahova 1,6 % fizet, de ilyen mértékben mi nem tudjuk
csökkenteni az iparűzési adót.
Komjáti János körjegyző: ahol ipari parkok létesülnek valamilyen szinten a települési
önkormányzatok egyéb adónemekben keresnek még többlet lehetőségeket. Ilyenkor történnek
az iparűzési adó mellé az építményadó kivetések. Itt azt látom ipari parkot akarunk létesíteni
és csökkenteni akarjuk az iparűzési adó mértékét. Ha valaki végignézi az anyagokat, a
szeptemberi testület elé került be az adózás kérdése. Egyrészt képet szerettünk volna adni a
testületnek, másrészt vártuk, hogy esetleg megfogalmazódik az igény, hogy hogyan lehetne a
helyi adórendeleteket módosítani. Úgy tűnt az előző testület, nem akarnak ehhez hozzányúlni.
Másik két településen sem nyúlt hozzá a testület a helyi adóhoz. 2 %-nál magasabbat kellene
megállapítani, de erre nem ad lehetőséget a jogszabály.
Újra felmerült ez a kérdés, valahol megértettem ennek a fontosságát, mert választási ígéret
volt. Így egyetértek ezzel, hogy bekerült a napirendbe. 2010. december 31-ig kell kihirdetni a
következő évre vonatkozó helyi adózásokat. Évközben kedvezőbb szabályokat állapíthat meg
a képviselő-testület. Azt kell végig gondolni, mit hoz a településnek. Van-e reális esély, hogy
a jelen vállalkozói körökben lehet növelni az adózási morált. Sok a kintlévőség, a tönkrement
vállalkozási kintlévőség az országoshoz képest nem olyan nagy szám a kintlévőség. Mi a
jelentősége, ha 1 %-kal csökken az adó mértéke? Megértem a képviselő-testületnek a
vállalkozók felé tett ígéretét. Bele kell venni az adós kolléganő helyzetét a döntésbe. Ez a
nagyságrend gesztus érték, meg kell nézni a másik oldalt. Így kellene ezt a kérdést átgondolni.
Pallang Attila alpolgármester: annyira nem sürget az idő bennünket, hogy most feltétlenül
kellene döntenünk. Az a meglátásom, hogy kedvezően dönthetünk évközben is. Az
önkormányzat szempontjából a félév a célszerű. Két helyzet között hezitálok: nem kellene-e
először a kapcsolatot felvenni az adózókkal? Ha és amennyiben találkoznak a szándékok,
akkor ezt a lépést 2011 félévkor meglépjük. Vagy teszünk egy gesztus értékű lépést most, ami
biztos, hogy bevétel kiesés és valószínűleg nem kompenzálódik.
Németh Tamás polgármester: Mindenképpen pozitív jelzése lenne a vállalkozások irányába.
Tóth Ildikó képviselő: tény és való két oldala van a dolognak. Mérlegelni kell. A vállalkozók
várják a változást. Azt, hogy őket megkérdezzük, azt egy kicsit furcsának tartom. Ők azt
fogják mondani, hogy ezt várjuk. Ezt az egy millió forintot máshonnét kompenzálni kell.
Több olyan cégről tudok, aki nem fizet iparűzési adót. Hogy lehetne megtalálni azokat,
akiknek máshol van a vállalkozása.
Pallang Attila alpolgármester: nem csak a most itt lévő vállalkozásokra gondoltam, hanem
azokra, akinek máshol van a vállalkozásuk. Az mérlegelni fogja, hogy ez a változás neki
milyen előnyökkel járna. Van-e ilyen személy a településen? Erre a dologra szerintem több
idő kell, ezt túl gyorsnak érzem. Tehetünk gesztus értékű lépést, de nem többet mint 1 tized
%-ot.
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Komjáti János körjegyző: Győrújbaráton az Unitranscoop sem véletlenül került oda. Akkor
azonban nagyobb volt a mozgástér. Az EU csatlakozás után az egyes vállalkozások irányába
egyedi rendszer nem kidolgozható.
Németh Tamás polgármester: akarunk-e csökkenteni vagy sem? ha nem tudunk dönteni
kidolgozzuk a koncepciót. Évközben érinti a költségvetést.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő – testülete a helyi iparűzési adó 2011.január 1–től 2 %-ról 1,9 %-ra történő
csökkentését 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadva.

Megalkotta
12/2010. (XII.8) rendeletét
A helyi iparűzési adóról szóló
18/2008. /XII.09) rendelete
Módosításáról
2./ 2010. évi ivóvíz szolgáltatás és szennyvízcsatorna használati díjak meghatározása.
Előadó: Komjáti János
Komjáti János körjegyző: különös változás nincs a rendszerben, évek óta két tényezős
vízdíj van. Van egy alapdíj, meg egy fogyasztástól függő díj. Ez egy elfogadható rendszer, az
országban a Pannon Víz Zrt. ezt alkalmazza. Az ivóvíz szolgáltatásfogyasztástól függően
önkormányzati egyéb intézmények, lakosság 3,8 %-kal. Közületek esetében, az alapdíj 3,9
3,34 és és 4 % között tér el az előző évhez képest. A szennyvíz elvezetési díj mértéke
lakosságnál. önkormányzatnál, 3,8 közületek esetében 4 %.
A jelenleg hatályos önkormányzati egyéb rendelet pontjait nem változtat ezt a táblázatot
módosítsa az önkormányzati rendeletében.
Kérdés és válasz:
Csáki István képviselő: ha nem fogadjuk el, akkor mi van?
Németh Tamás polgármester: akkor nekünk, az önkormányzatnak kell fizetni a
különbözetet. A közgyűlés már elfogadta, kevés önkormányzat tudja ezt átvállalni.
Lőrincz Illés képviselő: Átlagosan mennyi ez a drágulás ?
Németh Tamás polgármester: Forintálisan 10 m3-nél 70 forinttal lesz több + még egyéb kb.
összességében kb. 100 forinttal lesz több. Ez az emelés elfogadható a mostani áremelések
mellett.
Hozzászólás:
Lőrincz Illés képviselő: kellene közölni az emberekkel, hogy máshol már elfogadták.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt az előterjesztéshez. Ikrény község önkormányzat
képviselő – testülete a 2010. évi ivóvíz és csatorna használati díjak meghatározásával
kapcsolatos előterjesztést 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadva.

Megalkotja
13/2010. (XII.8.)
rendeletét
az ivóvíz és csatornadíjról, valamint a locsolási díj korrekcióról
szóló
15/2009. (XII.20)
rendelete
módosításáról

Interpellációk:
Komjáti János körjegyző: Ikrény egészségért alapítvány kuratóriuma 3 igen szavazattal
november 30-al hozzájárult az elnök és a tagok felmentéséhez. Van egy alapítványunk,
aminek nincsenek tagjai.
Németh Tamás polgármester: megalapítjuk a kuratóriumot újból, beszéltem Bikfalvi doktor
úrral és lépünk ebben az ügyben. Eddig az aktuális polgármester és az aktuális háziorvos a
tag. A könyvelését is meg kell oldanunk.
Kérdés:
Pallang Attila alpolgármester: milyen kötelezettségünk van?
Válasz:
Komjáti János körjegyző: nem tud működni kuratórium nélkül. A rezsiköltséget a rendelő
fizetné.
Hozzászólások:
Németh Tamás polgármester: a kuratórium az 1%-ból befolyt összegeket kezelte, amit
viszont nem lehet működésre fordítani, hanem csak dologi dolgokra fordítható. Az
önkormányzat finanszírozta, az önkormányzatnak a törvény által előírt kötelességei között
van az egészségház a háziorvosi rendszer működtetése, így a rezsiköltségét finanszírozzuk.
Jövő héten egy fél órával előtt összeülünk, hogy mi volt a megbeszélésen.
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Tóth Ildikó képviselő: Kaphatnék írásos anyagot a faluban működő mozgóbolti autókról?
van-e nyilvántartásunk? Vonatkozik rájuk közterület használati díjfizetés? Lakossági
panaszok érkeznek hozzám, lehet-e ezt ellenőrizni, annyira megszaporodtak ezek az autók,
vagy mennyire lehet szabályozni? Tele van a falu ezekkel az autókkal. Olyan tevékenységet
folytatnak, ami adómentes?
Komjáti János körjegyző: a működési engedélyek utolsó változtatásáig úgy volt, az a jegyző
adta ki a működési engedélyt, ahol a telephelye volt a vállalkozásnak. Ott adták ki a
működési engedélyt. Napjainkban nem szükséges a jegyzők hozzájárulása, csak a bejelentés
tudomásul vétele. Csak annak a jegyzőnek kell, ahol a telephelye van a cégnek. Egyetlen
eszközt a közterület használatban látom. Még létezik a napi adóztatási lehetőség az iparűzési
adón belül.
Németh Tamás polgármester: nehéz ezt behajtani. Van, aki befizeti. Nézzük meg a
környező településeken mi az összeg és igazodjunk ahhoz.
Komjáti János körjegyző: Ikrény futott bele a Family Frost-ba. Ikrény az átlagosan
elfogadott mérték felett állapította meg a közterület használati díjat és ez az ügy elkerült az
alkotmánybírósághoz és ott is megállapították, hogy tényleg magasabb. Ezután lett módosítva.
Az alkotmánybírósági határozat alapján visszaminősítették a környező települések szintjéhez.
Árusító automata elhelyezése 3000 Ft/ nap, mozgóautóból történő árusítás 3.000 Ft/nap. ….
Németh Tamás polgármester: Nehéz feladat ezeket a dolgokat behajtani.
Pallang Attila alpolgármester: Szeretném jelezni ismételten, hogy a Betérő vendéglőnél
lévő kihelyezett betonelem továbbra is balesetveszélyes.
Németh Tamás polgármester: Azt senki nem vitatja, hogy azt el kell onnét szállítani.
Figyelnünk kell arra is, hogy ne legyenek sártengerek.
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 21.00
órakor perckor bezárja.
K. m. f.
Németh Tamás
polgármester

Komjáti János
körjegyző

Hitelesítők:
Lőrincz Illés
képviselő

Pallang Attila
képviselő
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