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Határozat: 61 - 66 (Xl. 24.) határozat
Rendelet: 15t2O15. (Xl, 27.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

JEGYZOKONW

Készült: Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november
közmeghallgatással

Jelen

vannak:

egybekötött

24-i

ülésén

Kardos Attila polgármester
Mátyás Ferenc
dr. Rácz lmre Gábor
simkóné Jámbor Marianna
vida Lászlóné
képviselők (6 fő)
Visontay lstván

Szádvári

Jegvzőkönvvvezető:

Erika

aljegyző

(Jelenléti ív mellékelten csatolva)

Jurászik Erika előadó

Kardos Attila polqármester: 16.00 órakor köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a
képviselőtestületi ülésről Tóth Arpád képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt hiányzik, így
az ülésen hét fő képviselőből 6 fő van jelen.
A ieqvzőkönvv hitelesítésérefelkérte: Visontay lstván és
Vida Lászlóné képviselőket,
A Képviselőtestület
Kardos Attila
el:

-

a jegyzőkönyv

hitelesítők személyéretett javaslatot elfogadta.

polqármester: javaslatára a képviselőtestület az alábbi napirendet fogadta

1. Jelentés a képviselő-testüIet által hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előteriesztő: Kardos Attila

2.

-

polgármester

Előterjesztés a hetyi adókról szóló önkormányzati
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

rendelet megalkotására

3. Etőterjesztés Ladánybene Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési
koncepciójának elfogadására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

4. A

Ladánybenei 019/56. hrsz-ú ingatlan vételi ajánlata
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

5. A Ladánybenei

133, hrsz-ú ingatlan vételiajánlata
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

6, Az zSÁK-Kom. Nonprofit Kft-vel kötött
meghosszabbítása
Előteriesztő: Kardos Attila

-

polgármester

közszolgáltatási

szerződés

7,

Beszámoló a 2015. l -lll. negyedévi közfoglalkoztatásról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

8.

Tájékoztató a Ladánybenei Értercár létrehozásáról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

9.

Egyebek:
alpolgármesteri tiszteletdíjfelhasználása

-

NAPIREND| PONTOK TARGYALASA:

1. JeIentés a képviselő-testütet áltaI hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előteriesztő: Kardos Attila

-

polgármester

polgármester: az alábbiak szerint ismertette a lejárt határidejű határozatok
vé9 rehajtásáról szóló jelentést:
az álíalános iskola előtti gyalogátkelőhely kiépítésérőlaz iskola és a szülői
m u n kaközösség tájé ko ztatása megtö rtént,
- Ladánybene 27 zenekar koncertje lezajlott,
- a fiatal házasok a vissza nem térítendő támogatást megkapták.

Kardos Attila

-

Mátvás Ferenc - képviselő: a szülői munkaközösség tagjai őt is kérdezték,hogy miről volt
szó az előző testületi ülésen, nem volt jelen, ezért nem tudott rá válaszolni.
A gyalogátkelőhely létesítésétaz orvosi rendelővel szemben tudná elképzelni, amire
azonban a helyszíni bejáráson elhangzottak alapján nincs lehetőség.

Visontav lstván

-

képviselő: a ladánybeneiek koncerthez való hozzáállása nagyon jó volt,

sokan segítettek, támogatták a rendezvényt.

A

képviselők részéről a lejárt határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban egyéb
hozzászólás, észrevételnem hangzott el, így a polgármester szavazásra kérte a

képviselőket.

A

képviseló-testület
határozatot hozta:

6 igen szavazattal

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

határozata
jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

HATÁROZAT

Ladánybene Község önkormányzat Képviselő_testülete kardos Attila
polgármester jelentéséta lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

elfogadta.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. november 24.

2,

Előterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

polqármester: tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a kormányhivatal

-

kardos Attila

rendelet megalkotására

észrevétele miatt pontosítani, illetve újra kell szabályozni a helyi adókról szóló önkormányzaIi
rendeletet.

alieqvző: hangsúlyozta, hogy nem adótétel emelésről van szó, a
módosítás kizárólag jogszabályoknak való megfelelést, pontosítást íarlalmaz. Részletesen
tájékoztatta a képviselőket az iparűzési adómentesség bevezetéséről, amelyre vonatkozóan

-

Szádvári Erika

kérelem érkezett a képviselők részére.

dr. Rácz lmre Gábor

-

alpolqármester: lehetséges, hogy ő, mint vállalkozó háziorvos is

,,átcsúszik" a 20 millió Ft-os értékhatár fölé.

Vida Lászlóné - képviselő: kérdezte, hogy mekkora összeget fizet, mint vállalkozó?
dr. Rácz lmre Gábor- alpolgármester: éves adója 140

visontav lstván

erre vonatkozóan?

-

-

150.000 Ft.

képviselő: lenne-e érlelme a földadó kivetésének, készült-e felmérés

szádvári Erika - aliegvző: nem történt felmérés,nem tervezzük a bevezetését.
Mátvás Ferenc - képviselő: a földadóval települési adóként találkozott, nem javasolja, hogy
a képviselők foglalkozzanak vele, e témába sok adótárgy megadóztatása belefér.

Szádvári Erika - alieqvző: véleményébenkifejtette, hogy új adók bevezetésén, adótételek
emelésénnem kell gondolkodni.

A képviselők részéről egyéb hozzászólás, észrevételnem

hangzott el, ezért Kardos Attila

szavazásra kérte a képviselőket.

A

képviselőtestület

A

rendeletet

rendeletet alkotta:

a

5 igen szavazattal - ellenszavazat és 1

jegyzőkönyv

1.

tartózkodással

-

az alábbi

melléklete tartalmazza.

3. Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési
koncepciójának elfogadására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila

-

Vida Lásztóné

-

polqármester: elmondta, hogy

megtargyalta az előterjesztést, kéríeaz elnököt,

a

Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság

hogy ismerlesse a bizottság álláspontját.

képviselő: ez egy előzetes terv, amihez még pontos információkkal nem

rendelkezünk, kizárólag az előző évi adatokhoz tudjuk viszonyítani,

Mátvás Ferenc

-

képviselő: emlékeztette a képviselőket, hogy a koncepció elkészítése

nem kötelező, de jó ha van.

Szádvári Erika - aliegvző: felhívta a képviselők figyelmét, hogy a következő költségvetési
évben adósság konszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatására 20 millió Ft
vissza nem térítendő támogatást kapunk.

A képviselők részérőlegyéb hozzászólás, észrevételnem

hangzott el, így a polgármester

szavazásra kérte a képviselőket.

A

képviselő{estület 6 igen szavazattal
halározaíot hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Közséq Ö,lkormánvzat Képviselő-testüleíének62/2015. (X1.24.) határoza,t1
Ladánrne Közseg Önt<ormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési
koncepciója
Határozat

a

2016, évi
költségvetési koncepciót, azt elfogadja és a tervezői munka további feladatait az alábbiak
Ladánybene Község Önkormányzaíának Képviselőtestülete megvitatta

szerint határozza meg:

A költségvetés vé9legesítésesorán a következő alapelveket kell érvényesíteni:
o A bevételek tervezésénélreálisan számba vehető és teljesíthető előirányzatok
kialakítására kell törekedni;

o A
.
o
o
.
.

tagintézmények,valamint

biztosítása elsőbbséget élvez;

az egész önkormányzat

működési feltételeinek

Új fejlesztés csak megfelelő pénzügyi fedezet esetén kezdhető;

Törekedni kell arra, hogy a kötelezóen előírt átsorolásokat, jubileumi jutalmakat
minden területen biztosítsuk, a feladatokat változatlan állományi létszámmal kell
megoldani.

Törekedni kell arra, hogy a dologi kiadások legalább inflációt követő növekedése
beépüljön a következő évi költségvetésbe.
Törekedni kell a fejlesztési célúforrások feltárására, annak érdekében, hogY a
szükségszerűen felmerülő beruházási, felújítási feladatok végrehajthatók legyenek;
Az előre nem látható esetek kezelhetősége és a pályázatokon való részvételek
érdekébena költségvetésben általános tartalékot kell képezni.

Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 201 5, február 28.

4.

A Ladánybenei 019/56. hrsz-ú ingatlan vételi ajánlata
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

- potqármester: ismertette a képviselőkkel az eladÓ levelét, amelyben az
@0Ft-bankérimeghatározni.Javasoltaaképviselőknek,hogyezen
ingatlant.
Kardos Attila

összegért az önkormányzat vásárolja meg az

részérőlegyéb hozzászólás, észrevételnem hangzott el, Így a polgármester
szavazásra kérte a képviselőket.

A képviselők

A képviselőtestület 6 igen

szavazattal

határozatot hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

határozata
a ladánybenei 019/56. hrsz. alatti ingatlan megvásárlása

HATAROZAT

1. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy

a
művelési ágú 4.657 m2

ladánybenei 019/56. hrsz. alatti legeIő, szántó
nagysagu külterületi ingatlant 270.000 Ft, azaz kettőszázhetvenezer forint
ösiiegén megvásároljaLengyelné Árva Rita - 6045 Ladánybene, Petőfi S.

2.

utca 53. szám alatti - lakostól.
A képviselő_testület megbízza dr, Adonyi Lajos ügyvédet az ingatlan adásvétellel kapcsolatos eljárás lefolytatására, egyidejűleg felhatalmazza
Kardos Attila - potgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 201 5. február 28.

5. A Ladánybenei

133. hrsz-ú ingatlan vételi ajánlata
Attila - polgármester
Kardos
Előteriesztő:

- polqármester: tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a ladánybenei 133.
@onatkozóértékbecsléselkészült,melyatulajdonosrészéreis
megküldésre került. Az értékbecslésaz egész telekre vonatkozik, azonban az
Kardos Attila

önk-ormányzatnakcsak az ingatlan fele kellene piactér kialakítása céljából.
dr. Rácz lmre Gábor

-

alpolgármester: az értékbecsléstő intézte, ezen összeg a hivatalos

ffireazönkormányzatajánlaÍottehet.AmennyibenatulajdonoSnem
fogadja el, úgy kisajátításieljárást meg lehet indítani.

Visontav lstván

-

képviselő: véleményeszerint a tulajdonossal nem lehet megegYezni,

példaként régi kisajátítási eljárást hozott fel.

Kardos Attila

-

polqármester: az önkorm ányzatnak a fél telekre kellene ajánlatot tenni,

javasolta az 1 millió Ft-os vételár meghatározását-

képviselők részérőlegyéb hozzászőlás, észrevételnem hangzott el, Így a polgármester
szavazásra kérte a képviselőket.

A

A

képviselő-testület 6 igen szavazattal
határozatot hozta:

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkÜl - az alábbi

határozata
u l,"aarvUenei 133. hrsz. alatti ingatlan egy részének megvásárlásáról

HATAROZAT
dönt, hogy a
céljából
piactér
kialakítása
ladánybenei 133, hrsz, alatti ingatlan fele részét

1. Ladánybene Község önkormányzat Képviselő-testülete

2.

meg kívánja vásárolni a Bertália Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (6000
Kecskemét, Vacsi köz 5011.) tulajdonostó!.
A képviselő_testület az ingatlanrész vételárát 1.000.000 Ft-ban határozza
meg.

képviselő_testület felkéri Kardos Attila polgármestert, hogy az
ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot küldje meg a tulajdonos részére,majd
ezt követően az ajánlatot ismételten terjessze a képviselő-testÜ|et elé.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016, január 31.

3. A

6. Az ESÁK_Kom. Nonprofit Kft-vel kötött
meghosszabbítása
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

közszolgáltatási

szerződés

Kardos Attila _ potqármester: elmondta, hogy az lzsák-Kom. Kft-vel kötött közszolgáltatási
szerződés 2015. december 3,1. napjával lejár, indokolt a szerződés meghosszabbítása,
javasolja ismételten 2 éves szerződés megkötését.

Simkóné Jámbor Marianna

-

képviselő: véleményébenkifejtette, hogy

az

előző
szolgáltatóhoz képest nagyon más, nem visznek el minden hulladékot, a zsákok mellé letett
szemetet sem.

A képviselők részéről egyéb hozzászólás, észrevételnem

hangzott el, Í9y a polgármester

szavazásra kérte a képviselőket.

A

képviselő{estület
határozatot hozta:

6 igen szavazattal

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkÜl - az alábbi

Ladánvbene Közséq Önkormánvzat Képviselő-testületének 65/2015. (Xl. 24.)
határozata

Huilaoerrezelési közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása

az

Onkormányzat

tulajdonában álló lzsák-Kom Nonprofit Kft-vel

HATÁROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy az IZSÁKKoM Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal
(6070 lzsák, Vadas dűlő 039/6., mint közszolgáltatóval 2015. december 31.
napjáig megkötött, s Ladánybene Község Önkormányzat KépviselŐ,testÜlete
áttai a 88l2o13. (xl. 19.) határozatával jóváhagyott közszolgáltatási szerződést
2017. december 31. napjáig meghosszabbítja, az előterjesztés mellékletét
képező sze rződést j óvá ha gyja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza Kardos Attila polgármestert a
közszolgáltatási szerződés 1 . számú módosításának aláírására.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. december 31.

1.

7.

Beszámoló a 2015. l -lll. negyedévi közfoglalkoztatásról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

-

po|qármester: ebben az évben szinte végig 10O %-os támogatásban
részesült az önkormányzaI, a jelenlegi igényléshezeszköztámogatást is kaptunk Első
körben traktot1 szerettünk volna vásárolni, amely azonban az összeg nagysága miatt nem

Kardos Atti|a

támogatható.

BerenténéGönczi llona
ö n ko

rmá

n y

-

intézménvvezető: megköszönte,

zat közf o gla koztatottat,
í

Mátvás Ferenc

- képviselő:

Szádvári Erika

-

kombinált.

n a g

y se

g

ítséget je le nt.

hogy az iskolában is biztosít az

kérdezte, hogy számíthatunk-e rájuk június 30-i9?

alieqvző: e támogatási formában nem, hiszen e foglalkoztatás képzéssel

E napirendi pont tárgyaláskor a képviseló{estület haíározaíot nem hozott,

8.

Tájékoztató a Ladánybenei Értettar létrehozásáról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: tájékoztatta a képviselőket az Értertar létrehozásának
körúlményeiről, s elmondta, hogy a bizottságba javasolja Mátyás Ferenc, Visontay lstván
képviselőket, valamint Gondos Mátét, mint az lKSZT vezető munkatársát,
dr. Rácz lmre Gábor

a gyűjtemény is eladó.

- alpolqármester:

elmondta, hogy a helyi múzeum épülete, valamint

Gondos Máté - |KSZT munkatárs: a gyújtemény egy része éfiékes,véleményeszerint, ha
a testület kéri, akkor van rá esély, hogy megkapjuk,

visontav lstván

-

képviselő: néprajzos szakértóvel meg kellene nézetni, hogy

a

gyűjtemény mely része értékes.

Gondos Máté - IKSZT munkatárs: a múzeum ad hozzá segítséget,

kardos Attila

gyűjteményt

-

polqármester: elsősorban helyet kellene találni, ahol ki lehet állítani a

Szádvári Erika - alieqvző:

a januári testületi

ülésre meg kellene hívni a tulajdonost.

A képviselők részéről egyéb hozzászőlás, észrevételnem hangzott el, így a polgármester
szavazásra kérte a képviselöket.

A

képviselő-testület
határozatot hozta:

6 igen szavazattal

-

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képviselő-testületének 66/2015. (Xl.

24.)

határozata
A Telepü!ési Ertéktár létrehozásáról döntés

HATÁROZAT

1.

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete létrehozza a
Ladánybenei Ertéktár Bizottságot, amelynek
Tagjai: 1./Mátyás Ferenc
2./

Visontay lstván

3./

Gondos Máté

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az
Értettar Bizottság - előterjesztés 1. melléklete szerinti - Szervezeti és MŰködési
Szabályzatát.
3. Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy fentiekről a Bács-Kiskun Megyei Közgyűtés ElnÖkét
tájékoztassa.
4. Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feIkéri a
polgármestert, hogy a Nemzeti Művelődési lntézet Bács-Kiskun Megyei
lrodájával együttműködési megáIlapodást kössön.
5. Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a !akossági felhívás közlésérőI gondoskodjon.
6. Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a .Bizottság működési költségeinek tervezéséről
Ladánybene Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésében
gondoskodjon.

?.

Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015, november 24.
Kardos Attila
Kardos Attila

-

-

polqármester: eskü letételérekérte a bizottság tagjait.

polgármester előmondta az eskü szövegét.

EsKU

,,Én, ....... becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és

an'nak Alaptörvényéhez hú leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is
megtartatom; bizottsági tag tisztségembő! eredő feladataimat a LadánYbene
x<iáé9 fej!ődésénekelőmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

Az eskütételről külön jegyzőkönyv készült.

9.

Egyebek:
alpolgármesteritiszteletdíjfelhasználása

-

Kardos Attila

polqármester: elmondta, hogy az alpolgármester által készítettkimutatás

-

önmagáért beszél.

Simkóné Jámbor Marianna
dr, Rácz lmre Gábor

képvise|ő: köszöni

- alpolgármester:

- képviselő: az iskola

Mátvás Ferenc

BerenténéGönczi llona

fesztiváíról.

Kardos Attila

-

-

a támogatást.

örül, hogy az iskolásokon látja az új pólókat.

nevében ő is megköszönte

intézménvvezető: tájékoztatta

a támogatást.

a

képviselőket a mézes

polqármester: elmondta, hogy a képviselőkhöz címzett levél érkezett,

-

amelyben közmunkások segítségétkértékfakivágás ügyben.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az évek óta hagyományos képviselő-testületi vacsora
december 1 '1-én lesz.

Simkóné Jámbor Marianna
került-e?

Szádvári Erika

támogatja.

-

- képviselő: kérdezte, hogy

alieqvző:

a

a régi foottball club ,sEye lezárásra

régivel az önkormányzatnak nincs kapcsolata, azt nem

- képviselő: a Batthyány és Rákóczi kereszteződésében nem
közvilágítási lámpa, végig kellene nézni a települést, hogy hol nem jó mé9.
Kérdezte, hogy mi van az internettel?

Visontav lstván

jó

a

Kardos AttiIa - polqármester: az Opticon a vezetékeket elhelyezte, a kapcsolótáblát
beszerelték a polgárőrség helyiségébe,próbálja súrgetni a szoígáltatás beindítását.
Visontav lstván

-

képviseIő: a hétvégénmár Advent, mi lesz a piaccal?

Szádvári Erika

-

alieqvző: a mezőőr volt kint a piacon, beszélt az eladókkal, ugyanúgy,

Mátvás Ferenc

-

képviselő: véleménye szerint az utolsó gyertyagyújtásnál a kulturális

mint az előző években.

programot célszerű lenne elválasztani a vendéglátástól.

Gondos Máté - lKSZ munkatárs: véleményeszerint nem lehet szétválasztani, a

vendé9látósok időben kipakolnak.

Kardos Attila

vendéglátás.

-

polgármester:

el kell

érni, hogy

a

műsor ideje alatt szüneteljen a

Kardos Attila - polgármester a képviselő-testület ülését17,30 órakor bezárla.
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Szádvári Erika
aljegyző
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képviseld
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vida tászlóné
képviselő

/
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Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15l20l5. (XI. 27 .) önkormányzati
rendelete
a helyi

adókról

Ladánybene Község Önkorniányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szolo I99O. évi C.
törvény l, § (1) bekezdésében,a 39lC. § (4) bekezdésébenkapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32, cikk (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladatkörében eljárva
Ladánybene Község Örrkormányzaía Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatárol szőlő 5l20I1. (V. 26.) örrkormányzati rendeletérrek 29. § (1) bekezdése
alapján a Pénzügyi - és EllerrőrzőBizottságvélernérryérrek kikérésével- a következőket rendeliel:
I. Fejezet

Helyi iparűzési adó
1. Adókötelezettség,

az adő alanya

az önkonnányzat illetékességi teruletén állandó vagy ideiglenes jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékerrység).
1.§ Adóköte\es

2.§ Az adó alanya avállalkozó,
2.

Az adó mértéke

3.§ ( l ) Áilarrdó jelleggel végzett iparűzési tevékerrységesetén az adó évi rrrértékeaz
adóalap 1.5 oÁ-a.
(2) Ideiglenes jelleggel r,égzett iparűzési tevékenység esetén az adó rnértékenaptári
rraporrkérrt 1.000 Ft.
(3) Mentes az adő nregfizetése alól a váIlalkozó háziorvos, védőnő a lrelyi adókról szóló
1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39lC § (4) bekezdésébenrneglratározott
esetben,

II. FEJEZET
MAGÁNSZEMELY KOMMUNÁUS ADÓJA
3. Adókötelezettség,

az adő alanya

4. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkorrnányzat illetékességi
területérr a Htv. 24.

rendelkezik.

§ szerínti tulajdon joggal, vagyoni értékűjoggal" illetve bérleti joggal
4. Adókedvezmény

5.§

(1) Az e rendelet 6. § - a alapján megállapított éves adó összegének 50 %-átkell
megfizetnie az életvitelszerűen helyben lakó az alább felsorolt tulajdonosnak,
haszoné ivezőnek vagy bérlőnek:
a,) 65. évet betöltött egyedülálló személy,
ha mindketten betöltötték,
c.) 70. évet betöltöttházaspár,

d.) csak egy nyugdíjjal és más rendszeres havi jör,edelemmel nem rendelkező házaspár,
korhatár nélkül.

(2) Az adókedvezményre való jogosultságot az ériníettmagánszemélynek a jegyzőnél be
kell jelentenie és megfelelő módon igazolnia kell.

5.

6.

§ Az

Az adó mértéke

adó évi rnértéke adótárgyanként 3.000 Ft.

FEJEZET
ZLn:Ó RENDELKEZÉSEK
III.

7.

§

8.

§

(1)

Jelen rendelet 2016. január 1.-én lép hatályba.

Ezze\ egyidejűleg hatályát veszti Ladánybene Község

Örrkormányzat

Képviselő-testületének
(1) a helyi iparűzési adóról szőIő 612004. (VI. 01.) önkormányzatt rendelete
és az azt módosító 1612005. (XII. 28.) önkormányzati rendelet, valamint a
17 12004. (XII. 3 1.) önkorrnányzati rendelet.
512004. (VI. 01.)
(XII.
31,)
önkorrrrányzatí
I8l2004.
rnódosító
és
az
azt
rendelet
önkorrnányzati
rendelet, a 1112006, (XII. 31,) önkonnányzati rendelet valamint a 412009. (IL
ányzati rendelet
1 6. ) önkorm

(2) a ttagánszernélyek kommunális adójáról sző|ő

9.

Az e

rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., és a mindenkor
hatályo s adőzás rendj éről szó ló törvény rendelkezé seit ke11 alkalmazni.

§
,.

I

Lőrincz Edit
jegyző

Kardos Attila
polgármester

nevében és megbízásából

..

-- ',: k/ _ .,.,,/- _
"J
szádvári Erika
aljegyző

kihirdetési záradék:
Ez a rendelet 2015. november 27-én kihirdetésre került.
Ladánybene,2)I5, november

27,
( -r

_l

.i __

l o'-'-_1e,_,
!

szádvárt Erika
a\egyző

^_

/-,

,}j

. ._

)_,_

JELENLETI

IV

Készült: Ladányberre Községi Onkor mányzat Képviselő-testületének
közmeghallgatással

egybekötött

2015. november 24

-

i

ülésén

Jelen vannak:
1.

Kardos Attila polgármester

2. Mátyás Ferenc Miklós képviselő
3. dr. Rácz Imle Gábor képviselő

4. Simkóné Jámbor Marianna képviselő
§--'}_
,1
\ r-\_,,J P

5. Tóth Aryádképviselő
6. Vida Lászlőné képviselő
7. Visontay István képviselő
8. Szádvári

Erika aljegyző

MEGHIVOTTAK
|;-i*..Ü*.-tJ;

