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Jegyzőkönyv
Készült: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 13án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.
Az ülés helye: Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ
Széchenyi u. 24.
Jelen vannak: Gajdosné Pataki Zsuzsanna, Ambrus László, Búza Katalin, Dr.
Sümegi Sándor Darázs Sándor, Farkas Árpád, Sebestyén András, Dr. Szőke Tamás
Igazoltan távol maradt: Távollétét előre nem jelezte: Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Bánfi Margit jegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Dr. Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezető
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat,
valamint a tanácskozási joggal meghívottakat. Megállapította, hogy a megválasztott 9
fő képviselő közül 9 fő jelen van, ez a testület 100 %-a, a Képviselő-testület
határozatképes.
Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Ambrus László és Búza Katalin képviselő
személyében.
Az érintettek elfogadták a jelölést.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a hitelesítők
személyére tett javaslatot.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett
javaslatot elfogadta.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta az ülés
napirendjét.
A napirendre tett javaslatot 9 igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
1/2016. (I. 13.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 13-i
rendkívüli ülésének napirendje
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Határozat
1./ Döntés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és a kéményseprő-ipari
közszolgáltatási szerződés módosításáról
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2./ A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/2015. (XI. 27.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Irattár.

1. Napirend
Döntés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és a kéményseprő-ipari
közszolgáltatási szerződés módosításáról
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)
A napirendi ponthoz hozzászólás nem hangzott el.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
2/2016. (I. 13.) Kt.
Tárgy: Döntés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és a kéményseprőipari közszolgáltatási szerződés módosításáról
Határozat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - a kéményseprő-ipari
tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontja
alapján – a kéményseprő-ipari közszolgáltatást Sándorfalva Város
Önkormányzata és a Szegedi Kéményseprőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság között 2013. szeptember hó 27. napján kötött
szerződés alapján annak lejártáig (2023. december hó 31.), a Kft. útján
biztosítani kívánja azzal a feltétellel, hogy a lakosság számára
térítésmenetesen igénybe vehető szolgáltatás fedezetét kizárólag az állami
költségvetés biztosítja.
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2. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari
tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10. § (7) bekezdésében
meghatározott felülvizsgálati kötelezettségére figyelemmel, a jelen határozat
mellékletét képező, az 1. pontban megjelölt szerződés 1. számú módosítását
jóváhagyja és felhatalmazza Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármestert annak
aláírására.
3. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Bánfi
Margit jegyzőt, hogy jelen határozatról a kéményseprő-ipari szervet értesítse.
A határozatról értesítést kap:
1.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2.
Dr. Bánfi Margit jegyző
3.
Lázár Margit gazdálkodási ügyintéző
4.
Dr. Tülkös Mariann igazgatási ügyintéző
5.
Irattár

2. Napirendi pont
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/2015. (XI. 27.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy a tavalyi évben ebben a
kérdéskörben volt a legnehezebb döntést hoznia, akkor nem-el szavazott. Híve
annak, hogy ne nyúljanak állandóan az adórendeletükhöz, megbízhatatlanná,
labilissá teszi az önkormányzat munkájának megítélését. Most azért tárgyalják
mégis, mert az a képviselői szándék, ami az adórendelet novemberi megalkotásánál
és annak az anyagnak a hozamodványaként elfogadásra került, az a való életben
nem szándék szerinti következményt hozza magával. Az akkori adóbecslési
munkálatoknál adótárgyakkal - és nem adóalanyokkal- számoltak és az adó
megállapítása annak alapján történt. Most, mikor adóbevallásra kerül sor, azt
tapasztalják, hogy a lakosok ingatlanonként nem egy adótárgyat vallanak be, hanem
többet. Ez azt eredményezi, hogy a vélelmezett adó így ingatlanonként nem 10,000,Ft.-ot feltételez, hanem akár 20,000,- 30,000,- vagy 40,000,- Ft-ot. Tudja, hogy az
akkori igen szavazatok nem azt jelentették, hogy ilyen nagy adót szerettek volna
kivetni a lakosokra, hanem csak 10,000,- Ft,- értékűt. Felhívja a képviselők figyelmét
arra, hogy a kollegái nem hiába mondták el többször azt, hogy nem ingatlanról
beszélnek, mikor adótárgyról van szó, hanem épületekről, épületrészekről. Szeretné,
hogy ha a jövőben a kollegái szakmai dolgokat mondanak, akkor fogadják el azt,
amit ők mondanak. Nagyon fontos a szakma véleménye, mert a testület csak az
alapján tud dönteni. Nem érti miért nem olvasták el jobban, gondolták végig az
adórendelet megállapítását. Az ő vélelmezésében az volt a cél, hogy egy adónemet
változtassanak, de a tartalmát nem gondolták végig az azt megszavazó képviselők.
Javasolja, hogy mentességeket állapítsanak meg úgy, hogy az legyen a cél, hogy
egy ingatlanon egy adótárgy kerüljön megfizetésre. Kéri a képviselőket, hogy tartsák
magukat ahhoz a megállapodásukhoz, melyet novemberben megbeszéltek, miszerint
más adókedvezmények nem kerülnek bevezetésre, mert azt az adótömeget amit
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tavaly is, idén is be kell szedniük. Mivel jelenleg nem áll rendelkezésükre minden
bevallás, feltételezik a 3718 adótárgyat, úgy jön be a 37 millió forintos bevételük, ha
csak azt a mentességet állapítják meg, mely az anyagban szerepel.
Darázs Sándor képviselő úgy értelmezte, hogy minden belterületi ingatlan után
10,000, Ft-ot kell fizetni. Úgy gondolja, hogy ebben továbbra is egységes a testületi
álláspont. Az, hogy ez hogyan kerül rögzítésre, ez már a hivatal feladata. Úgy
értelmezi, hogy minden magánszemély tulajdonában álló, belterületi ingatlan egy
adótárgynak minősül, ha azon több magasabb jogszabály szerinti adótárgy van,
akkor a többi adótárgy mentes. A beépítetlen telek, ha magánszemély tulajdonában
van az is 10,000,- Ft-al terhelendő. A külterületi adókedvezmény továbbra is
maradjon meg.
Dudás Zoltán képviselő elmondta, hogy Szatymaznak egy A/4 oldalban sikerült az
adórendeletét összefoglalnia, Sándorfalvának 9 oldalon sikerült tárgyalni és mégsem
sikerült egy, a képviselők szándékának megfelelő rendeletet alkotni.
Búza Katalin alpolgármester elmondta, hogy Szatymaz döntése, hogy hány oldalban
foglalja össze. Nem tartja érthetetlennek, csak jó alaposan el kell olvasni.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester egyetért alpolgármester asszonnyal. Az
anyagot a hivatal készíti, a polgármester terjeszti elő, de a képviselők elolvassák,
értelmezik, ha nem akkor szakembereket kell fogadni, a döntés a képviselőket
terheli, nem pedig a hivatalt.
Sebestyén András képviselő elmondta, hogy sándorfalvi képviselő-testületi ülésen
vannak, felejtsék el Szatymazt. Nem tartja szerencsésnek egy hónapon belül
ugyanazon ok miatt összeülni. Valamennyien tudták, hogy ez az új adószerkezet,
melyet a Képviselő-testület létrehoz azzal jár, hogy a kisebb méretű ingatlan
tulajdonosok többet fizetnek, a vállalkozók kevesebbet fizetnek, illetve az adófizetés
terheit inkább a lakosság felé terhelik, valamint a külterületeken kívül valamennyi
kedvezményt megszűntetnek, így az eddig élő nyugdíjas kedvezményt is. Úgy
gondolja ezzel mindenki tisztában volt és ez alapján döntött. A döntést megelőzően 2
vagy 3 informális ülésük volt, ahol egyeztettek. Azok a képviselők, akik
szorgalmazták az adóváltozást pontosan tisztában voltak azzal, hogy miről döntenek.
A maga részéről sajnálatosnak tartja, mivel korábban sem értett egyet vele most is
ennek szellemében fog szavazni. Az eredeti változatott tartotta és tartja most is a
legjobbnak. Fontos, hogy olyan adórendeletet alkossanak, ami egyértelmű, világos,
mindenki tudja mennyit kell fizetni, illetve valóban nem szerencsés, hogy ha egy
helyrajzi szám alatt több adótárgy után kellene fizetni.
Dr. Sümegi Sándor képviselő elmondta, hogy azokra a dolgokra szeretne
hivatkozni, amire polgármester asszony és Sebestyén képviselő is, miszerint több
egyeztetés volt, többször beszéltek róla. Azok a képviselők, akik meg akarták
változtatni a korábbi adórendeletet többször elmondták, hogy ezt az adórendeletet a
2012-ben megszűnt adórendelet értelmében és értelmezésében szeretnék
visszaállítani. Ezt kérték, többször mondták, végül nem így fogalmazódott meg. Lehet
mondani, hogy ez nem így történt, ezt többször elmondták, testületi ülésen is, döntés
előtt is. Döntésnél a „D” pont volt a legközelebb ahhoz az elképzeléshez, amit ők
szerettek volna. Ezért született meg ez a döntés. Mindannyian tisztában voltak azzal,
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hogy adórendeletet módosítani, csökkenteni lehet. Legrosszabb álmunkban sem
merült fel, hogy valaki úgy fogja megalkotni ezt a rendeletet, úgy fog fogalmazni,
hogy a többször hangsúlyozott 10,000,- Ft-ból, akár 40,000,- Ft is lehet. Nincs
rosszindulattal a hivatal felé sem, illetve a lakosok felé sem, erről beszéltek végig. Itt
értelmezve, jogász nyelven, az adótárgyból lehet 40,000,- Ft. is. Többször
hangsúlyozták, hogy egy helyrajzi számhoz, abban az esetben ha nem társas
ingatlanban vagy bármi módon több lakás céljára szolgáló ingatlan van, akkor ahhoz
10,000, Ft. adótétel tartozzon. Feltehetően nem egyféleképpen gondolták ezt a
dolgot, az ő szándékuk ez volt.
Dudás Zoltán képviselő elmondta, hogy tudja, hogy nem Szatymazon vannak, de
látja Zsombó példájából, ahol szintén egy A/4 lapon sikerült összefoglalniuk a helyi
adórendeletüket. Nem érti miért kell ezt 9 oldalon bonyolítani?
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy semmit nem változtattak
a 2012-es rendelethez képest, mert az adótárgyakat nem módosították. Ott sem
telekről, helyrajzi számról, ingatlanról volt szó. Tudta, hogy ez lesz az első vád a
hivatal és személye ellen, hogy megváltoztatták az adórendeletet és más lesz az adó
tárgya. Nem változtattak rajta, nem csapta be a Képviselő-testületet egy új
adórendelet behozatalával. Az, hogy akkor máshogyan értelmezték, arról nem tehet.
Jegyző asszonnyal és adót jól ismerő kollegájával ezt átbeszélték, és ők azt
mondták, hogy nem fognak a jogszabállyal ellentétesen menni, az adótárgy
bevallások alapján kell beszedni az adót. Arról, hogy a régiek hogyan értelmezték a
rendeletet arról sem ő sem a többi képviselő nem tehet.
Dr. Sümegi Sándor képviselő elmondta, hogy akkor mondják ki, hogy 12 éven
keresztül rossz volt az adórendelet értelmezése Sándorfalván, mindenki kevesebbet
fizetett, mint amit a jogszabály előírt volna. Egyértelműen, akkor a szokásjog és a
korábbi gyakorlatot értelmezte alapjának az általa javasolt módosításnak.
Dr. Másody Zsolt vezető tanácsos Darázs képviselő felvetésére annyi pontosítást
szeretne tenni, hogy nem csak belterületi helyrajzi számú ingatlan lesz az adó tárgya,
hanem amennyiben épület, épületrész zártkert ingatlannál van, akkor az is az adó
tárgya lehet. Dudás képviselő felvetésére, a rendeletük másfél oldal, valószínű az
előterjesztéssel keverte össze, ami valóban 14 oldal. A jogi értelmezést illetően
Sümegi képviselő véleménye áll közelebb a valósághoz, hogy az első 2000-2012 év
között lévő kommunális adórendeletet valóban így akarták értelmezni az akkori
jogalkalmazók. Gyakorlatilag a helyi adókról szóló törvény ezen az adónem esetében
1993-ban módosult.
Dr. Sümegi Sándor képviselő kérdése, hogy mindenkinek egyértelmű mi volt az
elképzelése a képviselő-testületnek az adótárgyak tekintetében?
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy egyértelmű és a
mentességet így állapították meg, ezt javasolják a Képviselő-testületnek. Ez az
előterjesztési anyagban is benne van, a (4) bekezdés tartalmazza.
Darázs Sándor képviselő elmondta, hogy a külterületre is ugyanúgy érti, hogy felül
építményes ingatlan, belterületen a telek is adókötelesnek minősül.
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Dr. Bánfi Margit jegyző kiegészítésként elmondta, hogy a döntés előkészítés során,
képviselő úr szavaival élve, álmukban sem gondolták, hogy az adótárgy-ingatlan
fogalom nem tisztázott. Kétségtelen, hogy érzékelték, hogy többször kellett javítani
ezt a szóhasználatot. Nem állt rendelkezésükre semmilyen adat. Az építményadóból
nem lehetett levonni következtetéseket, arra vonatkozóan, hogy mennyi garázs vagy
egyéb építmény lehet az ingatlanokon, hiszen az építményeknél ez külön tételként
nem szerepelt. A 2000-es kommunális adó bevallások pedig ekkora már
megsemmisítésre kerültek.
Dr. Sümegi Sándor képviselő úgy gondolja, hogy a rendelet előkészítése során
nagyjából sejthető volt, hogy magánházakról van szó, ahhoz tartozik garázs,
melléképület tehát maga az ingatlan számot kettővel vagy hárommal lehet szorozni,
ha adótárgyakról beszélnek és végig 3200 adótárgyról, ingatlanról beszéltek.
Számára ez volt félreértelmezhető.
Dr. Másody Zsolt vezető tanácsos elmondta, hogy az önkormányzati nyilvántartó
adóprogram aszerint számolta az adótárgyakat ahány betétlapon vallották be az
építményadót. A példa kedvéért, ha volt A és B betétlap két lakáscélú épület,
épületrész volt és két A betétlap lett beadva, így duplikálva adta a rendszer. Volt
olyan is, hogy a garázst nem vallotta be, hanem levették a m2-t, mert az a korábbi
rendeletben adómentes volt. Nem voltak épület, épületrész szempontjából
nyilvántartott adatok, ezért a becslés azt vélelmezte, hogy feltehetően 3718 adótárgy
körüli adótárggyal lehet számolni a kommunális adóból is. Egy év múlva tudják
megmondani, hogy ez a becslés mennyire bizonyult pontosnak.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester egyetért Sebestyén képviselővel, az
építményadót tartja a legjobbnak, nem kellett volna rajta változtatni. A többség
akarata viszont az egész testületet kötelezi arra, hogy a kommunális rendeletüket
elfogadja és azzal dolgozzon együtt. Ahhoz, hogy ez a rendelet tényleg a választó
polgárokat, a lakosságot, a lakosság érdekeit szolgálja, ahhoz ezt a mentességet
javasolja beépíteni a rendeletükbe. Kéri a képviselőket, hogy a lakosság érdekeit
vegye figyelembe.
Darázs Sándor képviselő elmondta, hogy a módosítás 5 § (2) bekezdésben szerepel
az is, hogy „mentes az adó alól a lakás, nem lakás céljára szóló romos, életveszélyes
épület, épületrész.” A lakás mentességet hogyan értelmezzék? Ha ezt a rendeletet
elfogadják, akkor a lakás is mentes.
Dr. Másody Zsolt vezető tanácsos elmondta, hogy ezek nagyon ritkán előforduló
esetek. Úgy gondolták, hogy ezt még érdemes beépíteni. Érdemben becsülni nem
tudja, hogy hány ilyen eset lesz. A romos ingatlant nem tudja hasznosítani a
tulajdonos, a műszaki irodával helyszíni szemlével leellenőrizve, amennyiben romos
épületek lesznek, akkor ezek kerüljenek bele a mentességi körbe. Az életveszélyes
épület a Járási Építésügyi Hatóság megállapításával mondható ki.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy itt a romos és
életveszélyes jelzők a fontosak és nem külön a lakásról beszélnek, hanem a romos
és életveszélyes lakásokról.
Darázs Sándor képviselő elmondta, hogy a kommunális adó szempontjából, a
testületi akarat szempontjából teljesen mindegy, hogy azon a belterületi ingatlanon
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van épület, nincs épület, milyen épület van rajtra, mert a telek is ugyanolyan
adótétellel adózik, mint a felül építményes belterületi ingatlan, ezért nem tudja
értelmezni a (2) bekezdést.
Dr. Másody Zsolt vezető tanácsos példaként elmondta, hogy külterületi zártkerti
ingatlannál lesz romos, életveszélyes épület, épületrész, akkor ezt a jogi értelmezést
követve úgy tekintik, hogy nincs ott az az épület, mert annyira romos, akkor marad a
telek, ami termőföldnek minősül és az pedig a törvény erejétől fogva mentes.
Belterületen a telek okán lesz adótárgy.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy az élet még azt is
hozhatja, hogy egy romos melléképületről beszélnek, ami nem lakás céljára szolgál
és van egy fő épület, akkor ott kettőt kellene fizetnie a lakosnak, ha nem adják meg
ezt a mentességet. A törvényesség előtte megvizsgálta a rendeletet, a mentesség
így került megállapításra.
Dr. Sümegi Sándor képviselő kérdése, hogy van egy sándorfalvi belterületi ingatlan,
mely összedőlt három éve, ismert a tulajdonos, ebben az esetben a kommunális adó
hatálya alá tartozik vagy sem?
Dr. Másody Zsolt vezető tanácsos elmondta, hogy amennyiben romos az épület,
épületrész és ezt a műszaki iroda segítségével, egy helyszíni szemle alkalmával meg
lehet állapítani, az az épület, épületrész valóban mentes lesz az adó alól. Meg kell
vizsgálni, hogy van-e másik épület, épületrész az ingatlanon, ami az adó tárgya
lehet. Ha nem lesz semmi más, akkor értelemszerűen mentes lesz.
Dr. Sümegi Sándor képviselő elmondta, hogy ezzel nem ért egyet. Kéri a többi
képviselő véleményét is erről.
Ambrus László képviselő elmondta, hogy valószínű továbbra sem tudják jól
értelmezni a módosítást, mert van egy képviselői akarat a november 26-án a „D”
pontból jogszabály i keretbe öltve és most sem tudják biztosan, hogy a 2000-2012
között lévő kommunális adó, adóalanyaként, adótárgyként értelmezés egyezik-e. A
belterületi romos, életveszélyes példában, akkor az a telek nem lesz kommunális adó
tárgya? Legjobb tudomása szerint az üres telek is kommunális adó kötelezett. Az
akarat szerint az volt, hogy 10,000, Ft,-/üres telek, ugyanúgy mintha azon lenne egy
családi ház. Egyetért Darázs képviselő felvetésével, miszerint nem egyértelmű, hogy
összedől az épület, vagy nem dől össze. Ez egy jogi tortúra, de arról a helyrajzi
számról az önkormányzatnak 10,000, Ft,- adóbevételének kell, hogy beérkezzen. Ezt
szerették volna.
Dr. Másody Zsolt vezető tanácsos elmondta, hogy az életszerűség jegyében az
gondolták végig, hogy ha egy romos vagy életveszélyes épület van egy adott
helyrajzi számon, akkor annak hivatalosan, jogilag, úgymond, az eltüntetése elég
komoly pénzösszegbe fog kerülni a tulajdonosoknak, ingatlan nyilvántartáson
keresztül. Attól még nem fog eltűnni onnan az épület, mint adótárgy.
Dr. Sümegi Sándor képviselő kérdése, hogy adózik vagy nem adózik?
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Dr. Másody Zsolt vezető tanácsos elmondta, hogy ha ezt a rendelet módosítást
elfogadják akkor nem fog adózni.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester javaslata, hogy mivel most vannak az
adóbevallások, igazán nem látják az adótárgyak számát és azt javasolta volna, hogy
a februári testületi ülésen tárgyalják a bevallások ismeretében, mert a testületnek
joga van levenni most napirendről.
Darázs Sándor képviselő módosító javaslata, minden magántulajdonú belterületi
ingatlan után 10,000, Ft,- a fizetendő kommunális adó, kivéve ha az ingatlanon több
lakás szerepel. Ebben az esetben annyiszor 10,000, Ft,-ot kell fizetni ahány lakás
található az ingatlanon. Külterületi ingatlanon ugyanez vonatkozna. A beépítetlen
telek is benne van a minden magántulajdonban lévő ingatlan kategóriában.
Külterületen pedig az egy helyrajzi számú felül építményes ingatlan minősül
adótárgynak, a többi külterületi ingatlan mentes.
Búza Katalin alpolgármester elmondta, hogy az előző testületi ülésen is tartózkodott
ettől. Azt véleményezte, hogy ezzel a döntéssel nem kerültek ahhoz közelebb, hogy
szolgálják a lakosok érdekeit. Amikor arról volt szó, hogy építményadó vagy
kommunális adó, akkor sokszor elhangzott képviselő társaitól, hogy a kommunális
adó egyenlő terhet ró mindenkire. Most ebben a módosító javaslatban ezt nem
értelmezi. Az építményadó bevezetésekor, nem fogadta el az építményadót.
Bármelyik más változat, ami a múltkori testületi ülésen előkerült, véleménye szerint
nem szolgálta a lakosok érdekeit. Ezt a módosító javaslatot nem tartja módosító
javaslatnak.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester Dr. Másody Zsoltot kérdezi, hogy Darázs
képviselő úr elképzelései, javaslatai akkor benne vannak-e teljesen ha a
mentességből a (2) bekezdést kivennék? Vagy újabb mentességet kell kivenni,
beletenni?
Dr. Másody Zsolt vezető tanácsos álláspontja szerint a romos, életveszélyes épület,
épületrészről szóló módosító rendelkezést leszámítva a többi lefedi azt az
elképzelést, amit Darázs képviselő előadott.
Dr. Sümegi Sándor képviselő véleménye szerint átfedi az előterjesztés azt, amit
Darázs képviselő mondott, csak megfogalmazásában más. A (2) bekezdés kivehető.
Darázs képviselő azokra az ingatlanokra gondolt, amiket társas ingatlannak hívnak,
amikor egy telken több lakás céljára szolgáló ingatlan van. Erre vonatkozóan kérik dr.
Másody Zsolt véleményét.
Dr. Másody Zsolt vezető tanácsos elmondta, hogy amennyiben jogi értelemben vett
társasházról beszélnek. Ha egy helyrajzi számon belül több lakóépület, épületrész
van, ezt az eredeti rendelet elfogadásakor a képviselő-testület a (2) szakasz 3.
bekezdésében leszabályozta. Ilyenkor minden épület külön lesz adóköteles. A
jelenlegi módosító rendelet-tervezet ezt már nem tartalmazza, ennek
figyelembevételével került megfogalmazásra a módosító rendelkezés és a módosító
rendelet 5 § (1) bekezdés végén ezt figyelembe véve fogalmazták meg.
Dr. Sümegi Sándor képviselő módosító javasolja a 5 § (2) bekezdés kivételét.
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Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a módosító
javaslatot.
A Képviselő-testület a módosító javaslatot 5 igen, 4 tartózkodás szavazattal
elfogadta.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet a módosító javaslattal együtt.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 5 igen, 4 tartózkodás szavazattal elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotta.
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (I.13.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
26/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester a Képviselő-testület rendkívüli nyílt
ülését 8 óra 45 perckor bezárta.
K.m.f.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester

Dr. Bánfi Margit
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Ambrus László
képviselő

Búza Katalin
képviselő
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