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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án 18.05 

órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről. 

 

Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház  2233 Ecser, Bajcsy u. 3. sz. 

 

Jelen vannak: Gál Zsolt  polgármester 

   Barta Zoltán  jegyző 

 

 Horváth Tamás, Hosszú János, dr.Petky Ferenc, 

 Szeverné Csekei Csilla, Szilágyi Károly képviselők  

 

 Török Ildikó  adóügyi előadó 

 Moskovicz Miklósné  jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol: Jármai Zoltán képviselő 

 

 

Gál Zsolt:  Köszönti a megjelenteket, Jármai Zoltán előre jelezte, hogy nem tud jelen lenni a 

rendkívüli ülésen. Megállapítja, hogy a testület 6 fővel határozatképes. A múlt heti soros 

testületi ülésen jeleztük, hogy több napirend miatt rendkívüli ülést kell tartanunk. Ismerteti a 3 

napirendi pontot. 

1.)  Az iparűzési adóról szóló rendelet  

 Előadó:  Gál Zsolt  polgármester 

 

2.)  A helyi adókról szóló rendelet   

 Előadó:  Gál Zsolt  polgármester 

 

3.)  Karácsonyi díszkivilágítás kérdései 

 Előadó:  Gál Zsolt  polgármester 

 

Testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét.    

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

1.)  Az iparűzési adóról szóló rendelet  

 

Török Ildikó: Az iparűzési adóról szóló rendeletünk  módosítására azért volt szükség, mert a 

törvényben is sok módosulás történt, így a szabályozásunk a sok módosítás miatt 

követhetetlenné vált. Maga a rendelet  az ajánlott jogszabályszerkesztés alapján készült. 

Vagyis, amiről a törvény rendelkezik, az nem került újra leírásra. A jogszabályszerkesztés 

szerint nem szükséges még egyszer rendelkezni  arról, amelyet már a törvény leszabályoz. Pl. 

kit terhel az adókötelezettség, ki az adó alanya, stb.  Ne legyen párhuzamosan megfogalmazva 

a helyi rendeletben a törvényi szabályozás,  nem kell külön rendelkezni róla. A 2. § 

rendelkezik  az adó mértékéről. A törvény lehetőséget ad arra, hogy  maximum 2 % lehet.  

Eddigi a rendeletünkben 1,9 % volt.  Erről lehet dönteni, hogy emelni kívánja a testület 2 %-
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ra vagy esetleg csökkenti. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után naptári 

naponként 5000 Ft-ot kell fizetni.  A 3. § tartalmazza hogyan lehet megfizetni az adót.  A 4. § 

a hatálybaléptető rendelkezés,  és egyben a régi rendeletünk hatálytalanítását is tartalmazza. 

Ez év végéig 2012. XII. 31-ig érvényes a 15/2003.(XII.12.) rendeletünk. A felmerülő kérdésre 

szívesen válaszol. 

 

Gál Zsolt: A jegyző úr az  indoklásában megfogalmazta  a módosítás szükségességét.  Azt 

javasolja, hogy az 1,9 %-os mértéktől ne térjenek el, hagyjuk ezen a szinten. A  kiküldött 

anyagnak megfelelően fogadjuk el az új rendeletet. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az 

alábbi rendeletét: 

18/2012.(XI.28.) sz. rendelet 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta a 18/2012.(XI.14.) számú a helyi iparűzési  

adóról szóló rendeletét 

1.§ 

Bevezetés 

(1) A helyi közszolgáltatások biztosítása érdekében Ecser Község Önkormányzat Képviselő 

Testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott 

feladatkörében eljárva, a többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában és a helyi 

adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, a 4.§ 

d),valamint az 5.§ c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a helyi közszolgáltatások 

biztosítása érdekében a helyi iparűzési adóról az alábbi rendeletet alkotja.  

(2) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben más magasabb szintű anyagi és 

eljárásjogi jogszabályokban foglaltak az irányadóak. 

2.§ 

Az adó mértéke 

(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 2005. adóévtől az adó évi 

mértéke a Htv.-ben maghatározott adóalap 1,9 %-a. 

 (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 

naponként 5 000 Ft. 

3.§ 

Adóbefizetésre vonatkozó rendelkezések 

(1) Ecser Község illetékességi területén folytatott vállalkozási tevékenység után fizetendő 

adót, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott módon és 

határidőben Ecser Község Önkormányzatának Iparűzési Adó Elszámolás Számlájára  

(65100022-11354097) kell teljesíteni 

4.§ 

Hatályba léptető, záró rendelkezések 

(1) Ez a rendelet 2013. január 1. napjával lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül kerül Ecser Község 

Önkormányzatának a többször módosított 15/2003./XII.12./ Ör.sz. rendelete az iparűzési 

adóról. 

 Gál Zsolt sk. Barta Zoltán sk. 

 polgármester jegyző 
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2.)  A helyi adókról szóló rendelet   

 

Gál Zsolt:  Több olyan kérdés vetődött fel az elmúlt évben, melyet a testület mérlegelt  a 

telekadó kialakításánál. Ez ügyben a településen meghatároztunk 3 körzetet, egységes adóval.  

Az  elmúlt ülésen az Ady Endre utcai Ipartelepen utcákat neveztünk el. Ezek az utcák a 

javaslat szerint bekerülnének a 2-es körzetbe. Ez azért lenne célszerű, ha eltérünk a körzetek 

esetében a mértékben, ne kelljen külön a körzethatárokat nézegetni.  A falu három körzete 

úgy került meghatározásra, hogy az 1. körzetbe tartoznak a külterületi részek és a zártkertek.  

A 2-es körzet a lakott rész, valamint az iparterületi rész, amely még az  Ady E. u. 2/a. számon 

van nyilvántartva. Ez tulajdonképpen a bevezető út az  Ipar utca,  és a bekötő utak  felsorolva 

szerepelnek a módosításban.  A telekadóval kapcsolatban további kérdésekben is dönteni kell. 

2011.-ben a testületi ülésen a rendelet tárgyalásakor  először a 80, 40,10 Ft-os mértékről 

beszéltünk. Végül egyöntetűen mindenhol 10 Ft/m
2
-es mértéket határoztunk meg. A 

vállalkozókkal és magánszemélyekkel folytatott megbeszélések után döntött a testület a 

csökkentésről; ennek eredménye a 10 Ft-os mérték.  Több nagybefektetővel egyeztettek, akik  

szóbeli igéretet tettek, hogy befizetik az adót. Most már tudjuk, hogy nem mindenkinek 

sikerült befizetnie.  Kérdés, hogy módosítsunk –e a mértéken?  Ezért is került a testület elé a 

módosító javaslat.  Az előterjesztés egy új rendeletet tartalmaz; elfogadása esetén 

hatálytalanná válik a régi rendeletünk.  Nehézségként jelentkezett az előterjesztés 

elkészítésekor, hogy az országgyűlés csak november 22-én fogadta el a jogszabályt. Még 

közlönyben nem jelent meg, így nem állt rendelkezésünkre írásos anyag. Akár módosulhat is 

ebben valami.  De a jogszabályok kihirdetésére vonatkozó előírásnak meg kell felelnünk, 

ezért december 2-ig ki kell függeszteni és el kell fogadni a rendeletünket.  Úgy kell 

döntenünk, hogy nem ismerjük a pontos költségvetési számokat sem.  Információink szerint a 

költségvetési törvényhez van néhány módosító indítvány.  Előreláthatólag a pontos számok 

januárban kerülnek vélhetően meghatározásra,  várhatóan nekünk februárban lesz 

rendeletünk.  Az iparűzési adó és a telekadó úgy működik, hogy év közben emelni nem lehet; 

évközben csak csökkentésre van lehetőség.  Ezeket mérlegelni kellene a testületnek.  Várja az 

észrevételeket, javaslatokat. 

 

Török Ildikó:  Az előbbi ismertetőjénél nem hangsúlyozta ki, hogy úgy kellett előkészíteni a 

rendelet tervezetet, hogy nem volt ismeretünk a törvényi rendelkezésről. November 19-én 

döntött az országgyűlés, mit fogad el az ún. adó salátatörvényben.  Ez utóbbi aláírásra 

felterjesztésre került, de az aláírás még nem történt  meg.  24-én kapott az Nemzetgazdasági 

Minisztériumból a rendeletettel kapcsolatban egy körlevelet,  hogy meg tudjunk felelni a 

törvényi előírásoknak, és a megalkotott rendeletünket ki tudjuk függeszteni a határidőnek 

megfelelően. Amit a törvényben szabályoznak nem kell rendelkezünk külön a 

rendeletünkben. Az is  lehet, hogy még történik változás. Emiatt nem kell új rendeletet 

hoznunk. 

 

Dr.Pekty Ferenc:  Most hogy van megállapítva a telekadó mértéke;  80, 40, 20 Ft? 

 

Gál Zsolt: Tavaly év végén tartott testületi ülésen volt szó ekkora mértékről, de most 

egységesen 10 Ft. 

 

Hosszú János:  Módosító indítványa, hogy 2013-ban 0 Ft-ban határozzuk meg a telekadót, 

vagyis ne legyen.  Jelen helyzetben semmi nem indokolja, hogy a helyi vállalkozóktól, 

lakosoktól beszedjünk pénzt. A beszámolóban jelzett számok alapján semmi nem 

veszélyezteti a fizetőképességünket. 
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Török Ildikó:  Hozzáfűzi az elhangzottakhoz, hogy a rendelet megalkotásával az adót még 

lehet működtetni, de 0 –Ft-al is meg lehet határozni a mértéket. 

 

Gál Zsolt: Felhívja a figyelmet, hogy jelenleg még nem ismerjük a költségvetésünket; az Szja 

önkormányzatot megillető mértékét sem tudjuk.  Nincs ismeretünk, hogy mekkora elvonások 

lesznek, hogyan tudjuk működtetni az intézményeinket. Lehet, hogy a tetemes tartalékunk 

kevés ennek az összegnek a fedezetére.  A mostani tudásunk szerint még a 10 Ft-os adóval 

sem elég a bevételünk a kiadásainkra.  Még nem tudjuk a költségvetési törvény számait.  

Tavaly a biztonság miatt akartuk bevezetni  a telekadót. Ha jövőre is pályázni akarunk, legyen 

fedezet az önerőre. Sajnos a mostani kiírásokból úgy tűnik, hogy legtöbb esetben Közép-

Magyarországra nem kerül kiírásra pályázat.  De pl. az óvoda pályázathoz is nagy önerő 

szükséges.  Az iskolák államosítási rendszerében elvonják a pedagógusok bérét az állami 

támogatásból, de többszörösen veszik el.  Semmiképpen nem javasolja a 0 Ft-os mértéket. De 

természetesen a módosító javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Török Ildikó: A kivetett adó nem egyenlő a beszedésre került adóval. További információként 

megemlíti, hogy az új jogszabály szerint a kivetett gépjármű adó 60 %-a nem a mi bevételünk 

lesz.  Az iparűzési adó tekintetében is látni kell, hogy a kivetésben benne vannak azok az 

adótárgyak, vállalkozások, amelyek pl. végelszámolás, csődeljárás alatt vannak.  Ezek 

esetében végrehajtást nem lehet gyakorolni. Az már mindegy az államnak, hogy mi mennyit 

szedünk be.  A kivetett adót veszik figyelembe az adóerőképesség meghatározásánál. 

Közbevetett kérdésre válaszolva elmondja, hogy a nem fizető, valamilyen eljárás alatt lévő 

cégek pont olyanok, akiknek  nagy mértékű adóbefizetési kötelezettségük van. 

 

Gál Zsolt: A bevételi lehetőségek között szerepel a közmű adó, amiről még nem beszéltünk 

testületi ülésen. A közmű szolgáltató cégeket terhelő adónem ugyan közvetlenül a lakosságot 

nem terheli, de az önkormányzati tulajdonú cégeket igen. A víz- és csatornahálózatot 

üzemeltető Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. esetében ez évi 250 millió Ft, 

Ecserre eső rész 30 millió Ft, amit lakossági díjban nem megjeleníthető. Így az önkormányzat 

felé jelenik meg kiadásként.  Ebből kifolyólag is úgy ítéli meg,  Hosszú János képviselő úr 

meglátása, miszerint  nincs szükség a telekadóra, nem helytálló.   

 

Horváth Tamás:  Tavaly a telekadó mértéket úgy határoztuk meg  egységesen 10 Ft-ban, hogy 

előtte egyeztettünk a vállalkozókkal is. Ez történt a legnagyobb befektetői csoporttal is, ahol a 

képviselője ígéretet tett, hogy a teljes befektetői csoportban végig viszi a 10 Ft-os mértékű 

adót. Továbbá megnézik, hogy még milyen címen tudnak az önkormányzat számára pénzt 

juttatni. Tudomása szerint csak részfizetés történt meg.  Az önkormányzat megtette a lépést és 

csökkentett, korrektül járt el, míg a másik fél nem.  Ő nem megszüntetné meg a telekadót, 

hanem inkább emelné. Semmiképpen nem javasol csökkentést. Az emelés kompenzálhatná, 

az eddig ki nem fizetett pénzt. 

 

Dr.Petky Ferenc: A kivetetett adó mekkora összegben, milyen mértben jött be? Van-e erről  

statisztikai adatunk? 

 

Barta Zoltán: A múlt testületi ülésen a III. negyedévi pénzügyi  beszámoló tartalmazta az 

adatokat, kb. 60 %-os a befizetés. 

 

Gál Zsolt: Az adót két részletben, március és szeptember hónapban kell befizetni.  
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Török:  Elmondható, hogy nagyon jó a befzetési morál ebben az adónemben.  Az adózók 90 

%-a időre maradéktalanul megfizette. 

 

Barta Zoltán:  Nem készültünk számokkal, de utána tudunk nézni. 

 

Vita alakul ki a képviselők között. Kérdések hangzanak el, hogy kik nem fizették meg az 

adót. 

 

Dr.Petky Ferenc:  Tavaly röpködtek a számok a mérték meghatározásánál. Kérdés, hogy  mi 

az, ami reális?  Mekkora lenne az az összeg, amit biztosan be tudnak fizetni?  Pl. a 8 Ft-ot 

beszedhetjük? 

 

Barta Zoltán:  Csak arról tud nyilatkozni, hogy az adózók túlnyomó többsége befizette a 

kivetett telekadót. 

 

Horváth Tamás:  Az előbb említett nagyadózó a tárgyalásokon a 10 Ft-ra kezet adott, de nem 

tette meg, amit vállalt.  Várhatóan a 8 Ft-nál is hasonló lenne a helyzet. Legfeljebb  

kevesebbel tartozna. 

 

Barta Zoltán: Az adótitok miatt nem adhatunk ki olyan adatot, hogy mit és ki fizetett be.  

Tudjuk, hogy minden egyes tevékenységünket nagy figyelem kíséri.  A Hivatal nem adhat  

semmilyen felvilágosítást, amivel bárkire vonatkoztathatnának következtetéseket.  A 

képviselőket írásban tájékoztatni  fogjuk egy kimutatásban, hogy mennyi volt a kivetett adó, 

és mekkora az az összeg, ami befolyt. 

 

Horváth Tamás:  Nem volt titok az előterjesztés és a testületi ülésen elhangzott beszámoló. 

Hegyi Gábor jelen volt a legnagyobb befektetői csoport képviselőjeként.  A negyedévi 

pénzügyi beszámolóból kitűnik, hogy  50-60 millió között befolyt pénzünk a kivetésből. 

Kérdése Petky doktorhoz, hogy mire alapozza, hogy az említett vállalkozás a 8 Ft-ot befizeti? 

 

Vita a képviselők között az adó beszedhetőségéről. 

 

Hosszú János: Milyen szankciókat alkalmazunk azzal szemben, aki nem fizeti be az adót? Ez 

alatt mit értünk? 

 

Barta Zoltán: Azért, hogy a kivetett adót beszedhessük, az összes végrehajtási cselekményt 

megtettük. A határozatunkat minden érintett megkapta.  

 

Török Ildikó: A bírósági végrehajtásról szóló cselekményeket a törvény szabályozza. Ez lehet 

többek inkasszó, foglalás, munkabérből való letiltás, végrehajtónak történő kiadás.  

 

Hosszú János: A végrehajtás gondolom úgy zajlik, hogy földterülethez jut az önkormányzat? 

 

Török Ildikó: Felsorolja milyen biztosítási intézkedéseket tehetnek, köztük az ingatlan 

foglalás módját is megemlíti. A törvény szerint nem kell mérlegelni, hogy milyen sorrendben 

cselekszik a végrehajtás során; nincs sorrendiség, mindent meg lehet tenni.  Ami elvárható 

tőlünk azt meg is tesszük, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően, jól végezzük a  

munkánkat.  Ennek eredményeképpen be is folyik az összeg. 
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Közbevetésre válaszolva elmondja, hogy van már olyan esetük, ami végrehajtás alatt van.  

 

Hosszú János: Látunk reális lehetőséget arra, hogy akár területhez juthatunk? 

 

Barta Zoltán Mivel olyan adótárgyat adóztatunk, ami megfogható; előbb-utóbb a 

végrehajtónak kiadott árverésen valaki megveszi  az ingatlant és az adótartozást megkapjuk. 

 

Gál Zsolt: De az is előfordulhat, hogy esetleg egyeztetünk az érintettel, és mi megvesszük, 

mint önkormányzat.  De ehhez pénzre van szükség.  Fő probléma, hogy teljesen be van zárva 

a település. A korábbi döntésünk szerint hoztunk egy adónemet, amit szinte mindenki 

befizetett. Csökkenteni semmi esetre sem kellene.  Nem tudhatjuk még, hogy a jövő évi 

költségvetési bevételünk miből fog állni.  Azt a metodikát folytassuk, hogy most egy kicsit 

emeljünk rajta? Amikor tudjuk pontosan, hogy miből tud gazdálkodni a falu, akkor az 

elfogadott költségvetés tudatában lecsökkentjük a mértéket. Nekünk úgy kell előre 

gondolkodnunk, ne kerüljön az önkormányzat anyagi csődbe.  Nehéz felelőségteljesen a 

növelésről vagy a csökkentésről dönteni úgy, hogy a jogszabály még nem jött lérre.  

Könnyebb lenne, ha ezt ismernénk, miből fog összeállni az önkormányzati költségvetés.  

Tavaly is ezt csináltuk, erre kényszerültünk.  3 lépcsős fokozatban döntöttünk; megalkottuk a 

rendeletünket, majd  amikor megismertük a költségvetési számokat, még azz adó kivetése, 

beszedése előtt tudtunk csökkentetni.  Ebből nem volt senkinek semmilyen problémája.  Úgy 

emlékszik, év elején módosítottunk egységesen 10 Ft-ra.  

 

Szeverné Csekei Csilla:  Úgy gondolom, mivel eddig egy adózóról van szó, aki nem fizetett. 

Elfogadható volt mindenki körében ez a mértékű adó. 

 

Gál Zsolt:  Második körben várhatóan februárban lesz költségvetésünk. Még az adó kivetése 

előtt. 

 

Szeverné Csekei Csilla: Az ismertető szerint egyes adónemek elkerülnek tőlünk, melyek 

fedezetet nyújtottak a működéshez. Ha most nem alakítjuk úgy a bevételeinket, hogy 

biztonsággal működhessünk, akkor a falu joggal megkérdőjelezheti, hogy miért nem lesz pl. 

közvilágítás, mert decemberre nem lesz rá pénzünk. 

 

Szilágyi Károly:  Maglód  város is kivetette a telekadót nagyobb mértékkel. Majd kérünk 

tőlük pénzt?  Mindig könnyebb csökkenteni jövőre a számok ismeretében a mértéket,  mint ha  

akkor kezdünk el kapkodni, amikor nincs pénzünk. 

 

Szeverné Csekei Csilla: Az adó kivetése soha nem lesz népszerű döntést.  De a község 

lakosainak vannak jogos elvárásai, melyeket a testületnek teljesítenie kell. 

 

Gál Zsolt:  Nagy kérdés, ha csökkentjük vagy 0-ra vesszük a mértéket, akkor   miről kell 

lemondanunk? A művházat kell bezárni, vagy az óvoda kevesebb gyereket tud fogadni? 

 

Szeverné Csekei Csilla: Arra is gondolni kell, hogy az új köznevelési törvény miatt az óvoda 

kötelező 3 éves kortól. Inkább bővíteni kell az intézményeinket, mint elvonni a pénzt. 

 

Szilágyi Károly: Inkább emeljünk az adó mértékén, és költségvetés függvényében 

csökkentünk.   
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Javaslatok  hangzanak el a mértékre.  

 

Gál Zsolt: Az 1. zártkerti és a 2. lakossági területrészre 10 Ft-os mértéket javasol. 

 

Török Ildikó: Megemlíti, hogy a vállalkozókkal folytatott  megbeszélésen olyan nyilatkozat 

hangzott el, hogy az önkormányzat nem akarja a vállakozók terhét növelni. 

 

Gál Zsolt: Ezért is javasolta, hogy a 2. körzethez kerüljön besorolásra az Iparterület utcái. Itt 

is változatlan maradna a 10 Ft-os mérték.   

 

Szeverné Csekei Csilla:  A tavalyi indulásnál a 3-as körzetre 80 Ft-ot javasoltunk. Ez elég 

jelentős emelkedés. 

 

Horváth Tamás: Ő személy szerint emelne mindhárom területen. 

 

Szeverné Csekei Csilla: A költségvetés tudatában lehetne jó döntést hozni.  De felmerült 

benne, hogy vagy mindenkinek emelni kellene, vagy senkinek.  Nem tudja igazán eldönteni.  

Ha csak egy réteg terhét emeljük, mivel indokoljuk? 

 

Gál Zsolt: Tavaly egyezség született a legnagyobb részben érintett vállalkozással. Ezt az 

egyezséget az érintett fél felrúgta, peresítette az ügyet,és az igéretével ellentétben az általa 

képviselt egyik vállalkozói kör nem fizetett.  Mi egy egyeztetés alapján engedtünk a 

mértékből, ők ezt felrúgták.   Nem javasolna 80 Ft-os, inkább a 40 Ft-os összegben javasolná 

a 3-as körzetben meghatározni az adót.  Megkérdezi a képviselőket, hogy fenntartják-e a 

módosító javaslatukat? 

 

dr.Petky Ferenc:  Nem szólt hozzá a kérdéshez, csak felvetésként említette. 

 

Hosszú János:  Fenntartja a 0 Ft-os mértéket. 

 

Gál Zsolt: Szavazásra bocsátja a módosító  javaslatot, miszerint 0 Ft-os mértékű legyen a 

telekadó mindhárom terület vonatkozásában. 

 

A képviselő-testület 1 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal és egy tartózkodással – az alábbi 

határozatot hozta: 

262/2012.(XI.28.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

elutasítja azon javaslatot, miszerint 2013. I.1-től a 

telekadó mértéke mindhárom körzetben 0 Ft/m
2
 mértékű legyen. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

263/2012.(XI.28.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

a polgármester javaslatát elfogadva a telekadó mértékét 
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2013.I.1-től az I. és II. körzet  vonatkozásában továbbra is 

10 Ft/m
2
-ben határozza meg. A III. körzet tekintetében a 

mérték 40 Ft/m
2
-re emelkedik. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Gál Zsolt: Mint ahogy már említette és az előterjesztés is tartalmazza, a II. körzet kibővítésre 

kerülne.  Az Ady  Endre utca páros oldala bekerülne ebbe a körzetbe.  Többségében 

külterületi ingatlanokról van szó, de vannak belterületiek is.  A belterületi ingatlanok 

egyébként is a II. körzetbe vannak besorolva.  Az eredeti rendelet gondolatával megegyezően 

a beállított területeken nem változtatna.  Az új utcákat is bevonnák a II. körzetbe.   

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással  – az alábbi 

határozatot hozta: 

264/2012.(XI.28.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

a telekadó rendelet mellékletét képező településen belüli 

földrajzi környezet szerint meghatározott II. sz. körzetet az  

alábbiak szerint módosítja: 

II. Körzet – Rákóczi u .- Kálvária u. - Maros Rudolf u. - Öregszőlő u. -  Tabáni u.-Szalaska 

dűlő – József Attila u.- Szent Imre u.- Bajcsy-Zs. u. - Akácfa u. - Vörösmarty u.- Határ u.- 

Tulipán u.- Mátyás u. –Zrínyi u. - Ady E. u. - Szegfű u. - Attila u. - Gagarin u. - Gagarin köz - 

Arany J. utcák által határolt terület. Valamint az Öntöde u., Bekötő dűlő, Ipar u., Fuvaros u., 

Beton u., Tó dűlő, Formázó u., Műanyagos u. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt: Szavazásra bocsátja a telekadóról szóló rendeletet a két elfogadott módosítással 

kiegészítve.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – megalkotta 

az alábbi rendeletét: 

19/2012.(XI.28.) sz. rendelet 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta 19/2012.(XI.28.) sz.a telekadóról szóló rendeletét. 

1.§ 

Bevezetés 

(1) A helyi közszolgáltatások biztosítása érdekében Ecser Község Önkormányzat Képviselő 

Testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott 

feladatkörében eljárva, a többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában és a helyi 

adókról szóló1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, a 4.§ a), 

valamint 5.§ a) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a helyi közszolgáltatások biztosítása 

érdekében a telek adóról az alábbi rendeletet alkotja.  

(2) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben más magasabb szintű anyagi és 

eljárásjogi jogszabályokban foglaltak az irányadóak. 

2.§ 

Adómentesség 

(1)  Mentes az adó alól: 
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az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész 

az erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek 

az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a 

a magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló építményhez tartozó telek, 

függetlenül annak nagyságától 

a magánszemély tulajdonában álló olyan telek, amely nagysága, alakja miatt be nem építhető, 

a kizáró ok fennállásáig 

a magánszemély tulajdonában álló építési telek az építési engedély jogerőre emelkedését 

követő 2 év időtartam alatt, amennyiben az építkezést megkezdték, és ennek tényét az 

építésügyi hatóság az adóhatóság részére írásban (az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv 

másolatának megküldésével) jelzi 

3.§ 

Az adó alapja és mértéke 

(1) Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe. 

(2)  Az adó mértéke differenciált, körzetenként kerül meghatározásra. A körzetek a 

településen belüli földrajzi elhelyezkedés és rendeltetésüknek megfelelően kerültek 

megállapításra.  

(3)  Az adó 2013. évtől hatályos évi mértéke  

I. körzetben   10 Ft/m
2
  

II körzetben  10 Ft/m
2
 

III. körzetben  40 Ft/m
2
 

(4) A körzetek pontos meghatározását a rendelet melléklete tartalmazza 

4.§ 

Adóbefizetésre vonatkozó rendelkezések 

(1) Ecser Község illetékességi területén lévő adótárgyak után a telekadót az adózás rendjéről 

szóló 2003. évi XCII. törvény által meghatározott módon és határidőben  fizetendő adót Ecser 

Község Önkormányzatának Telekadó Elszámolás Számlájára (65100022-11359793) kell 

teljesíteni 

5.§ 

Hatályba léptető, záró rendelkezések 

(1) Ez a rendelet 2013. január 1. napjával lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül kerül Ecser Község 

Önkormányzatának  módosított  28/2011.(XII.14.) számú rendelete a helyi adókról.  

 Gál Zsolt sk. Barta Zoltán sk. 

 polgármester  jegyző 

Melléklet a településen belüli földrajzi környezet szerint meghatározott körzetekről 

I. Körzet- külterület- a település közigazgatási határának belterületén kívül eső földrészlete, 

ideértve a zártkertet is 

II. Körzet – Rákóczi u .- Kálvária u. - Maros Rudolf u. - Öregszőlő u. -  Tabáni u.-Szalaska 

dűlő – József Attila u.- Szent Imre u.- Bajcsy-Zs. u. - Akácfa u. - Vörösmarty u.- Határ u.- 

Tulipán u.- Mátyás u. –Zrínyi u. - Ady E. u. - Szegfű u. - Attila u. - Gagarin u. - Gagarin köz - 

Arany J. utcák által határolt terület, valamint az Öntöde u., Bekötő dűlő, Ipar u., Fuvaros u., 

Beton u., Tó dűlő, Formázó u., Műanyagos u. 

III. Körzet – a falu egyéb területe, mely nem tartozik az I. és II. körzet által meghatározott 

területek körébe 

 

 

3.)  Karácsonyi díszkivilágítás kérdései 
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Gál Zsolt: Három probléma jelentkezik ebben a kérdésben. A meglévő  lámpatestek 

elöregedtek,  a két oszlop közötti átmenők meghibásodtak. A javításokra van egy 320 eFt-os 

ajánlata.  Sok izzó és vezeték cseréjére van szükség.  5 db nagy világító test van jelenleg, 

melyből 3 teljesen rossz. A másik probléma a felszerelés; mely  évente 500 eFt + áfa összeget 

igényel. Az egyes villanyoszlopra szerelhető dísznek 7 eFt + áfa felszerelési díja van.  Ez azt 

jelenti, hogy most a villanyoszlopra egy szalaggal rögzítik, bekötik a hálózati feszültségbe, és  

januárban leszedik.  Ennek a bekerülési költségeit próbálta csökkentetni. Adódott egy olyan  

felszerelési forma, amivel  konzolok segítségével,  patentes rögzítéssel egyszerűsödne a fel- 

és leszedés.  Az EKO  Kft. 60 db-ot legyártott a konzolokból.  Ezzel még a szerelési költség 

nem csökken, ezért kért be ajánlatot az oszlopon lévő szerelés csökkentésére. Azért, hogy ne 

kelljen minden egyes alkalommal ki és bekötést végezni, ez kiváltható egy fix  konnektor 

aljzat és doboz  felrakásával. A csatlakozó kb 1500- 1800 Ft-ba kerül  Ezt a módszert 

próbálják most Maglód, Gyömrő, Péteri településeken szerelni.  A mi esetünkben ennek 

kötsége 24 eFt.  Ő ezt a díjat magasnak tartotta, de nem tudott tovább egyeztetni az  idő 

rövidsége miatt.  Ennek ellenére  mind a 60 dísznél nem javasolja ilyen doboz felszerelését, 

de próbaként néhánynál igen.  Ha 25 eFt-al számolunk, akkor 60 eszköz  telepítése már 1,5 

millió Ft.  Ennek  a doboznak a felszerelése utána az Eurovill kft.  7000 Ft-ról  3000 Ft-ra 

csökkentené az árait.  Lényegesen kevesebb  feladat lesz így a díszkivilágítás kihelyezése. 

Akár még tovább csökkenhet a díja.  Ehhez hozzá számítódik a kosaras kocsi bérlete is. A mi 

embereinkkel nem tudjuk szerelni, mert nincs olyan szakemberünk, akit az ELMŰ elfogad.  

Gyömrőn pont a napokban történt baleset a nem szabályos szerelés miatt.  A vonat elsodorta a 

szerelőket.   Kérdése a testület felé, hogy javíttasson meg lámpatesteket, vagy ne szereljenek 

fel az idén az utca felett átlógó díszeket?  Tavaly már a fele nem világított.  Ezeket  a díszeket 

megvette az önkormányzat, nem kevés pénzért, a szerelés pedig  fél milliós költség.  Most van 

60 db oszlopra szerelhető díszünk, és az 5 db nagyból 2 jó.  Az új lámpák egyoszlopos fajtájú  

is 45-50 eFt,  a duplák  100 eFt felettiek.  A javítással az izzók cseréjével lehet a nagy 

díszeket is kihelyezni.   

 

Szilágyi Károly: Javítani mindenképpen kell. Számításba kell vennünk, hogy külön fogják 

mérni a kültéri világítást.   Nem lehet ledes módon felszerelni? 

 

Gál Zsolt:  Az ELMŰ-nél az idén már fizetett összegűvé válik a díszvilágítás.  Kérdés, hogy 

éjszakai világítás költségére lesz számolva?  Ezt a közterületi lámpákat javító Eurovill Kft.  

sem tudta megmondani. 

 

Barta Zoltán: Véleménye szerint külön mérni biztosan nem tudják, mert a közvilágításra 

vannak kötve ezek a díszek. De valószínűleg egy átalányárat fognak számolni.  

 

Szilágyi Károly:  Véleménye szerint, amit most megjavítunk díszt, annál lenne érdemes a 

kültéri doboz felszerelése. 

 

Gál Zsolt: A felszerelés most drágának tűnik,  de az évenkénti kihelyezés  sokkal olcsóbb. 5 

év alatt térülne meg a bekerülési költsége.  De itt is kérdés, hogy pl. a külterületen lévő doboz 

mennyire tartós? Úgy néz ki, mint egy villanyóra doboz konnektorral és biztosítékkal. Ha úgy 

gondoljuk, telepítsünk próbaként; de a központba kihelyezendő díszekre gondoljunk. 

 

Barta Zoltán: Felhívja a figyelmet arra, hogy vannak olyan helyek, ahol át lehet húzni az út 

felett a vezetéket és van ahol nincs lehetőség. A Széchenyi utcában nem lehet, mert már 
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nincsenek a patak parton fák. A Zrínyi utcában ki lehet helyezni, mert a UPC oszlopok 

magasítva vannak.   

 

Gál Zsolt: Kérdése a testület felé: felújításra fordítsunk pénzt, vagy válasszunk ledes 

megoldást?       

 

Horváth Tamás: Ő azt javasolja, hogy inkább ne vegyünk ledes nagy világító testet.  A 

konnektoros dobozok költsége is  másfél millió Ft; megtérülése kb. 5 év alatt történne meg, de 

pont ez idő alatt tönkre is mehet.  Ez nem biztos, hogy jó beruházás. 

 

Gál Zsolt: A meglévő berendezéseink javítása  320 eFt.; 5 db-ot jelent.   

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

265/2012.(XI.28.) sz. határozat 

Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

a karácsonyi oszlopok közötti díszkivilágító testek felújítására  az ajánlat 

szerinti 320 eFt-os összeget jóváhagyja. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt: Határozatot hozzunk a dobozos felszerelési lehetőségről? Néhány oszlopra 

próbaképpen szereljünk-e fel az  iskola és művház közötti területre az egyes díszek 

csatlakoztatására? Jövőre meglátjuk, hogy megéri-e?  Vagy egyáltalán ne költsünk erre?  

 

Horváth Tamás:  Párat ugyan kipróbálhatunk, ami  4-5 évig jó lesz. 

 

Gál Zsolt: Tudomása szerint Szigetszentmiklóson 3 éve van ilyen szerkezet felszerelve. 

 

Horváth Tamás: Ha 10 évig működik, akkor megéri, 5 évenkénti csere kidobott pénz. 

 

Gál Zsolt: Ha nem támogatjuk, akkor nem kell szavazni.  Javítatjuk a régi világítótesteket, és 

a konzolos szerelést elvégezzük. 

 

Megköszöni a képviselők munkáját. A  soros ülés december  12-én  lesz.  Az ülést  19.10 

órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 Gál Zsolt Barta Zoltán 

 polgármester jegyző 

 


