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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak:

Schuszter Gergely polgármester
Bánáti Bence polgármester
Gräff Albertné képviselő
Dr. Hidas András képviselő
Rácz Balázs képviselő
Rokfalusy Balázs képviselő
Spanisberger János képviselő
Dr. Németh József jegyző

Schuszter Gergely köszöntötte a jelenlévőket és megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel
határozatképes. Ismertette a napirendi pontot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1.

Javaslat a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester, Dr. Németh József jegyző

1. Napirendi pont: Javaslat a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára
Rácz Balázs: Összegezte a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén
tárgyaltakat és ismertette a Bizottság javaslatát.
A helyi iparűzési adó 0,1 %-os emelésével egyhangúan egyetértett a Bizottság. A számítások szerint ez 3
M Ft bevételtöbbletet jelent éves szinten. Egybehangzó vélemény volt, hogy ez a mérték a vállalkozások
számára nem megterhelő, tervezni tudják.
Az építményadó esetében a Bizottság a 150,- Ft / m2-re vagy még nagyobb összegre való emelést nem
javasolta, a 130,- Ft / m2 összeget tartotta olyan mértéknek, ami a teherbíró-képesség alapján vállalható
és kommunikálható. A számítások szerint ez 3 M Ft pluszbevételt jelent éves szinten a mostanihoz
képest. Az egyéb építmények esetén a 70,- Ft-ól 100,- Ft/m2-re emelésre az építményadóval egyező
indokok alapján tett javaslatot a Bizottság, ez kb. 500 e Ft bevételt jelent.
Végül az idegenforgalmi adó esetében a környékbeli településekhez való közelítés okán, továbbá mivel
ez nem a helyieket terheli, hanem az idelátogatók fizetik, döntött a Bizottság a 100,- Ft-os emelési
javaslatról, ami 200 e Ft bevételt jelent éves szinten.
Schuszter Gergely: A fenti javaslatot támogatja, azzal, hogy ez a bevétel (6,7 M Ft) fejlesztésre
fordítandó, képviselő-testületi döntés alapján, a lakosság számára előre kommunikáltan (ez lehet - a
teljesség igénye nélkül - pl. egy év egy utca teljes felújítása, vagy térfigyelő kamera rendszer kiépítése,
polgárőrség szervezése, fenntartása, intézmény-felújítás stb.).
Bánáti Bence: Az építményadó és az idegenforgalmi adó emelése indokolt lehet. A helyi iparűzési adó
tekintetében Visegrád és Tahitótfalu kevesebbet szed be, (1,8 %, illetve 1,5 %) ami a mi
versenyképességünket ronthatja. Másrészről ezeket a településeket és Dunabogdányt kivéve mindenhol
2 %, tehát itt is indokolt lehet az emelés.
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Rokfalusy Balázs: Az adócsomagot összességében meg fogja szavazni, azzal a különvéleménnyel,
hogy az építményadó 30 %-os emelését túlságosan magasnak tartja. Legfeljebb 15 %-os emelést tartana
elfogadhatónak, ezt is csak a fejlesztések érdekében.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét a helyi adókról szóló
18/2007. (XII. 19.) önk. rendelete módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 18:45 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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