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Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet

módosítására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző - írásban

2. Előterjesztés a Helyi adókról szóló 3 2015.(IV.28.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző - írásban

3. Előterjesztés a Jászboldogházi Motoros Klub Egyesület kérelmének megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban

4. Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban

Jászboldogháza, 2016. január 4.

Szűcs Lajos
polgármester



1. Napirendi nonthoz

Községi Polgármesteri Hivatal Jegyzője
5144 Jászboldogháza, Rákóczi u 27.
Tel.: 57/460-023, fax: 57/460-012
e-;,iail:jeevzo~iVaszbo1do~Ízaza. lőn

Előterjesztés
A polgármester havi tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármester illetményéről és költségtérítéséről a Képviselő-testület alakuló ülésén, illetőleg a
polgármester megválasztását követő első testületi ülésén kell dönteni, tekintettel arra, hogy a
polgármester főállású polgármesterként látja el megbízatását,így illetményét és költségtérítését újra
meg kell állapítani.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az alábbiak szerint
szabályozza ezt a kérdést:

„71. ~ (2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes
államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.,,

„(4) A polgármester ifletménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében;
b) 40%-a az 501—1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 60%-a az 1501—10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 70%-a a 10 00 1—30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 80%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.”

„(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult.”

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 224.~-a szerint a helyettes
államtitkár:

alapilletménye: 347.850.- Ft illetményalap (38.650.-Ft) lcilencszerese
illetmény kiegészítése 173.925.- Ft alapilletmény 50 %-a
vezetői illetmény pótléka 226.102,5.- Ft alapilletmény 65 %-a
Osszesen: 747.877,5.-Ft

A polgármester illetménye - az 150 1—10 000 fő lakosságszámú településkategóriát figyelembe véve - a
helyettes államtitkár illetményének 60 %-a, kerekítve: 448.700.-Ft.

A polgármestert havi költségtérítés illeti meg, melynek összege a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. * (6) bekezdése szerint illetményének,
tiszteletdíjának 15%-a, 67.305.-Ft, kerekítve 67.300.-Ft.

A képviselő-testületnek mérlegelési joga nincs, ennek ellenére határozatba kell foglalnia a döntést. Az
illetmény és költségtérítés közérdekű adatnak minősül.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a polgármester havi illetményére irányuló előterjesztést
szíveskedj en megtárgyalni!
Jászboldogháza, 2016. január 4.

Tisztelettel:
Dr. Dinai Zoltán

jegyző



2. Napirendi ponthoz

Községi Polgármesteri Hivatal Jegyzője
5144 Jászboldogháza, Rákóczi ii. 27.
TeL: 57/460-023,fax: 57/460-012
e-iii ciii: jegyzo®jaszboldoghaza. h ii

Előterjesztés
A helyi adókról szóló rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete előző, 2015. decemberi ülésén
úgy határozott, hogy támogatja a háziorvos kérését és szándékában áll iparűzési adó alóli
mentességet biztosítani a számára, ezért felkérte ajegyzőt a helyi adókról szóló rendelet
módosításának előkészítésére.

A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 39/C. * (4)-(5) bekezdései - amelyek 2016. január
l-én lépett hatályba — szerint:
„(4,) Az (V—(3.) bekezdésbenfoglaltaktól eltérően az önkormányzat rendeletében jogosult a
háziorvos, védó’nő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt megállapítani, feltéve, ha
annak vállalkozási szintű’ iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja
meg. Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védó’nő vállalkozó
számára azonosnak kell lennie
(5,) Az (1)—(4) bekezdés szerinti mentesség, kedvezmény csekély összegű (de minimis,)
támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.
cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU
bizottsági rendelet szabálya ival összhangban nyújtható.”

A rendelet-tervezet elkészült és amennyiben a Képviselő-testület a helyi adókról szóló
rendelet ezirányú módosítását támogatja akkor az európai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (111.22.) Konn rendelet ‘7. ~ (I) bekezdése alapján a rendelet tervezetet, annak
elfogadása előtt meg kell küldeni a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájának
jóváhagyás végett.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg.

Jászboldogháza, 2016. január 4.

Tisztelettel:

Dr. Dinai Zoltán
jegyző
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Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének
12016. ( ) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 312015. (IV. 28.) sz. rendeletének módosításáról

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és ii) pontjaiban meghatározott feladatkörében
eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1)
bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. ~ (1) bekezdésében és
a 39/C.* (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli cl:

1.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 3/2015.
(IV.28.) önkormányzati rendelet az alábbi 2/A.~-al egészül ki:

„2/A. ~.

Teljes mentességet élvez az iparűzési adó megfizetése alól a háziorvos vállalkozó, valamint a
védőnői vállalkozó feltéve, ha a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20
millió forintot nem haladja meg.”

2. ~.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második
napon hatályát veszti.

Jászboldogháza, 2016

Dr. Dinai Zoltán Szűcs Lajos
jegyző polgármester


