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Orgovány Nagyközség Önkormányzati
Képviselőtestületének
2013. szeptember 12-én hozott döntéseiről
68/2013.(IX.12.)Kt. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
10/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról
69/2013.(IX.12.)Kt. Beszámoló a 2013. évi önkormányzati költségvetés első
féléves végrehajtásáról
70/2013.(IX.12.)Kt. A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését
szolgáló kiegészítő támogatás igénylése a 39/2013.(VII.31.)
BM rendelet alapján
11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet a helyi civil szervezetek pénzügyi
támogatásának rendjéről
12/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról
13/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adóról
71/2013.(IX.12.)Kt. Egyes állami tulajdonú orgoványi ingatlanok ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásának felajánlása
72/2013.(IX.12.)Kt. Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése
az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
intézményi keretében működő óvoda esetében
73/2013.(IX.12.)Kt. Az orgoványi vállalkozó háziorvosok helyi iparűzési adó
alóli mentességi kérelme

68/2013.(IX.12.)Kt.
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
HATÁROZAT
Orgovány
Nagyközség
Önkormányzati
Képviselőtestülete egyetért a 61/2013.(VII.8.)
Kt. határozat végrehajtásával.
A határozatról értesül:
1./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
Orgovány Nagyközség Önkormányzati
Képviselőtestületének
10/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet szövege külön mellékelve.
69/2013.(IX.12.)Kt.
Tárgy: Beszámoló a 2013. évi önkormányzati
költségvetés első féléves teljesítéséről
HATÁROZAT
Orgovány
Nagyközség
Önkormányzati
Képviselőtestülete az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről
szóló
1/2013.(II.15.)
önkormányzati rendeletében meghatározott
feladatok első féléves végrehajtását:
- bevételeit illetően 177.990 ezer Ft
összeggel, 39,2 %-os teljesítéssel,
- kiadásait illetően 201.184 ezer Ft
összeggel, 44,4 %-os teljesítéssel jóváhagyja.
A határozatról értesül:
1./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
3./ Intézményvezetők
4./ Pénzügyi csoport
70/2013.(IX.12.)Kt.
Tárgy: A
helyi
önkormányzatok
működőképessége megőrzését szolgáló
kiegészítő támogatás igénylése a
39/2013.(VII.31.) BM rendelet alapján

HATÁROZAT
1./ Orgovány Nagyközség Önkormányzati
Képviselőtestülete a Magyarország 2013.
évi központi költségvetéséről szóló 2012.
évi CCIV. törvény 4. melléklet IV. pontjára
hivatkozással, a megyei önkormányzati
tartalékról és a helyi önkormányzatok
működőképessége megőrzését szolgáló
2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló
39/2013.(VII.31.) BM rendelet 2. § (1)
bekezdése alapján - a csatolt mellékletek
felhasználásával - 25.594.000,-Ft összegű
támogatási igényt nyújt be a helyi
önkormányzatok
működőképessége
megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő
támogatás címén.
2./ A képviselőtestület a kiegészítő támogatási
igénnyel összefüggésben kinyilvánítja, hogy
Orgovány önkormányzata nem részesült a
Magyarország 2012. évi költségvetéséről
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C.
§ (1) bekezdése szerinti törlesztési célú
támogatásban, vagy a Magyarország 2013.
évi központi költségvetéséről szóló 2012.
évi CCIV. törvény 72. § (1)-(2) bekezdései
alapján adósságkonszolidációban.
3./ A képviselőtestület megbízza Dr. Lóczi
Boglárka polgármestert a támogatási igény
benyújtásával és felhatalmazza, hogy a
pályázat benyújtásához szükséges további
nyilatkozatokat a képviselőtestület nevében
tegye meg.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Dr. Lóczi Boglárka polgármester
A határozatról értesül:
1./ Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei
Igazgatósága, Kecskemét
2./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
4./ Pénzügyi csoport
Orgovány Nagyközség Önkormányzati
Képviselőtestületének
11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete
a
helyi
civil
szervezetek
támogatásának rendjéről
A rendelet szövege külön mellékelve.

pénzügyi

Orgovány Nagyközség Önkormányzati
Képviselőtestületének
12/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról
A rendelet szövege külön mellékelve.
Orgovány Nagyközség Önkormányzati
Képviselőtestületének
13/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról

Napköziotthonos
Óvoda
és
Bölcsőde
intézményi keretében működő Óvoda óvodai
csoportjai vonatkozásában a 2013/2014.
nevelési évre engedélyezi az intézmény alapító
okiratában meghatározott maximális létszámtól
való eltérést a következők szerint:
- Vegyes I. csoport 25 fős maximális
létszámának 30 főre emelése,
- Vegyes II. csoport 25 fős maximális
létszámának 31 főre emelése,
- Nagy csoport I. 22 fős maximális létszámának
22 főre emelése,
- Nagy csoport II. 25 fős maximális
létszámának 27 főre emelése.

A rendelet szövege külön mellékelve.
71/2013.(IX.12.)Kt.
Tárgy: Egyes állami tulajdonú orgoványi
ingatlanok ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásának felajánlása

A határozatról értesül:
1./ Somogyiné Horváth Henrietta óvodavezető
2./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
4./ Pénzügyi csoport
73/2013.(IX.12.)Kt.

HATÁROZAT
Orgovány
Nagyközség
Önkormányzati
Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy a
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által
felajánlott - a melléklet szerint felsorolt - 7 db
állami tulajdonú orgoványi külterületi út
önkormányzati tulajdonba adására nem tart
igényt.
A határozatról értesül:
1./
Nemzeti
Földalapkezelő
Szervezet,
Budapest, Bosnyák tér 5.
2./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
4./ Ficsor Donát műszaki ügyintéző
72/2013.(IX.12.)Kt.
Tárgy: Maximális
csoportlétszámtól
való
eltérés engedélyezése az Orgoványi
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
intézményi keretében működő óvoda
esetében
HATÁROZAT
Orgovány
Nagyközség
Önkormányzati
Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7)
bekezdésében és a 4. számú mellékletében
foglaltak
alapján
az
Orgoványi

Tárgy: Az orgoványi vállalkozó háziorvosok
helyi iparűzési adó alóli mentességi
kérelme
HATÁROZAT
1./ Orgovány Nagyközség Önkormányzati
Képviselőtestülete Dr. Takács Katalin, a
SANI-TAK Háziorvosi Bt. képviselője, az
I. számú Vegyes Körzet háziorvosa és Dr.
Faddi Zoltán, a FITT HARMONY Kft.
ügyvezetője, a II. számú Vegyes Körzet
háziorvosa által a helyi iparűzési adó alóli
mentesség önkormányzat által történő
biztosítása
vonatkozásában
benyújtott
kérelmét - a vállalkozó orvosok helyi
iparűzési
adózásának
megítélésével
kapcsolatos jogi háttér ismeretében, továbbá
a közösségi jogharmonizáció követelményei
miatt a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény által korábban szabályozott
adókedvezmények és adómentességek
megszüntetése,
illetve
újak
megállapításának
jelentős
korlátozása
alapján - elutasítja.
A képviselőtestület ezzel egyidejűleg
megvizsgálja a praxisok működésével
összefüggő
egyéb
kedvezmények
nyújtásának lehetőségét.

2./ A Képviselőtestület a kérelem érdemi
elbírálása
indokaként
egyetért
a
Pénzügyminisztérium 2007. március 12-én
kelt,
a
tárgyban
megfogalmazott
állásfoglalásával, amely az elutasító
döntését az alábbi tartalommal támasztja
alá:
„A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
(Htv.) 35. §-ának (1) bekezdése szerint
adóköteles az önkormányzat illetékességi
területén állandó vagy ideiglenes jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység, ezáltal
adóköteles a háziorvosi, egészségügyi
szolgáltatás nyújtása is. Állandó jelleggel
végzett iparűzési tevékenység esetén – a
Htv. 39. §-ának (1) bekezdése alapján – az
adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az
eladott áruk beszerzési értékével, a
közvetített
szolgáltatások
értékével,
valamint az anyagköltséggel.
A nettó árbevétel fogalmát – a Htv.
vonatkozásában – 52. §-ának 22. pontja
definiálja, melynek hátteréül a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény (Szvt.)
rendelkezései szolgálnak. Az itt leírtak
alapján a nettó árbevétel részét képezi a
vállalkozó részére az Egészségbiztosítási
Alapból juttatott pénzeszköz, így többek
között a kártyapénz.
Ezen pénzösszeg ugyanis
nem a
szolgáltatás-ellenszolgáltatás körén kívül
eső támogatásnak, hanem a biztosítási körbe
tartozó személyek egészségügyi ellátása
előre meghatározott összegű átalánydíjának
(ellenértéknek)
minősül,
melyet
a
biztosítottak helyett az OEP fizet meg. Ez
esetben tehát valójában nem támogatásról,
hanem a tevékenység (jelen esetben
szolgáltatásnyújtás) ellenértékéről van szó,
amit a Szvt. 72-75. §-ai alapján
árbevételként kell elszámolni. Ezt az
álláspontot támasztja alá a Legfelsőbb
Bíróság tárgybeli témában – felülvizsgálati
bíróságként – hozott határozata [Legfelsőbb
Bíróság Kf. I. 28.633/1999/7. számú ítélete]
is.
Ugyanez a helyzet abban az esetben is,
amikor
a
háziorvos
a
személyi
jövedelemadó-törvény hatálya alá tartozik,
hiszen ekkor a Htv. 52. § 22. pontja i)
alpontja
szerint
a
vállalkozói
tevékenységgel összefüggésben kapott
általános forgalmi adó nélküli készpénz,

jóváírás, természetbeni juttatás vagy
bármilyen vagyoni érték – így az OEP által
fizetett kártyapénz is – növelve az
árkiegészítéssel és csökkentve a fogyasztási
adóval nettó árbevételként értelmezendő.
Minderre
tekintettel
a
háziorvosi
szolgáltatásért kapott kártyapénz iparűzési
adóalapot képez.”
3./ A Képviselőtestület a konkrét ügyet illetően
kinyilvánítja,
hogy
méltányosság
gyakorlására nincs hatásköre. Jelen egyedi
esetben ugyanis a jegyzőnek, mint
adóhatóságnak
van
ilyen
döntési
kompetenciája az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény feltételei alapján.
Mentességet, vagy kedvezményt a helyi
rendelet módosításával a képviselőtestület
adhatna ugyan, ám ezt magasabb szintű
jogszabály, a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény gyakorlatilag kizárja, illetve
jelentősen korlátozza.
A Képviselőtestület ugyanakkor azt is
kinyilvánítja, hogy amíg a helyi iparűzési
adó mértéke 1,2 % Orgoványon,
adókedvezmény,
vagy
adómentesség
biztosításának a lehetőségét nem is
vizsgálja.
A határozatról értesül:
1./ Dr. Takács Katalin, SANI-TAK Háziorvosi
Bt. képviselője, I. számú Háziorvosi Körzet
2./ Dr. Faddi Zoltán, FITT HARMONY Kft.
ügyvezetője, II. számú Háziorvosi Körzet
3./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
4./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
5./ Pénzügyi csoport

