Jászboldogliáza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
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Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében szereplő soros ülésre

2016. december 12-én, hétfőn délután 15,00 órára.
AZ ÜLÉS HEL YE: Községháza Tanácskozó tenne

javasolt napirendi pontok:
I.

Tájékoztató a két ülés között történt eseménye ro ‚ tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
—

2.

Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző szóban
—

3.

Beszámoló fejlesztésekről, pályázatokról 2016. évben
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
-

4.

Beszámoló a Közmunkaprograni 2016. évben elvégzett feladatairól
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban, Írásban
—

5.

Beszámoló az önkormányzat adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése érdekében tett
intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző írásban

6.

Előterjesztés a Képviselőtestület 2017. évi munkarendjéről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester írásban
—

7.

Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Jászboldogháza, 2016. december 7.

-

szóban

4~
Szucs Lajos ~
polgármester

~:„~

A Képviselőtestületi ülés napirendjeinek írásos anyaga megtalálható a wv’ ‚v.j~j~l~g~azaWu
honlapon.

~‘

Készítette:

2016.12.08

3.

1.

Projekt megnevezése

Státusz

TOP 3.2.1 „Komplex energetikai fejlesztés a
Jászboldogházi Közintézményekben”
(Önkormányzat)

beadott

201 6.10.15

2017.05.30

110 000 000

beadott

2016.09.01

2017.10.31

48513690

nem nyert

2016.09.15

2016.12.30

15499359

Önkormányzsti feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésSportcsarnok felújítása (Önkoormányzat)

nyertes

2016.09.15

2017.03.30

19 912442

EFOP-1.2.1-15 Védőháló a családokért
Együtt, a boldogházi családokért Jbháza lfjúságáért Egyesület)

beadott

2016.10.10

2018.10.10

39999860

NKA-204105 Kistelepülések könyvtárfejlesztése (Önkormányzat)

nem nyert

2016.07.15

2016.08.30

1 698 750

Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Program (Önkorm.)
Bethlen Gábor Alap (Testvérkapcsolatok ápolása) (A Boldogházi
Gyermekekért Alapítvány)

beadott

2016.10.10

2016.12.30

NR

VP-6~7.4.1.1-16 Ifjúsági Közösségi Tér kialakítása (megjegyzés:
pályázó: Boldogházi Gyermekekért Alapítvány)
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
Jászboldogházi iskolakonyha és étkező fejlesztése (Önkorm.)

Kezdete (terv)

Vége (terv) Fejlesztés költsége HUF

-

—

nyertes

500 000

rwprenct

4. Narirend

Beszámoló
A Közmunkaprogram 2016-ban elvégzett feladatairól

Jászboldogháza Község Önkormányzata 201 6-ban az alábbi közfoglalko ztatási programok
keretében foglalkoztatott dolgozókat.
1. Közútbálózat lavítása
A program keretében 4 hónapon keresztül 14 fő segédmunkás 1 fő munkavezető
foglalkoztatásával lehetőség nyílit az önkormányzat kezelésében lévő szilárd burkolatú
úthálózat javítására.
A támogatás mértéke: 6.646.937.-Ft.
2. Helyi sajátossá~okra épülő közfo2lalkoztatás
A program keretében 12 hónapon keresztül 14 Fő segédmunkás 1 fő munkavezető
foglalkoztatásával lehetőség nyílit Jászboldogháza község önkormányzat tulajdonában álló
strand~irdő területén, egy meleg vizes kismedence kivitelezésére.
A támogatás mértéke: 15.782.509.-Ft.
3. Mező2azdasá~
Az önkormányzat 12 hónapon keresztül 15 fő közfoglalkoztatásával lehetőség nyíh a korábbi
években elkezdett mezőgazdasági program tovább folytatására. A közfoglalkoztatottak
végezték el a 2014 év végén telepített 2 hektáros
önkormányzati tűzifaellátást célzó
energetikai fásítás növényápolási munkálatait is. A településen működő 200 fős közkonyha
részére 2130 kg terményt sikerült megtermelni, ami mintegy 290.000 Ft megtakarítást
jelentett az önkormányzat számára. Ezen felül 2250 kg helyben termelt zöldség került
kiosztásra a szociálisan rászorulók között 285.000.-Ft. értékbe, és az idei évben 350.000.forint bevétel keletkezett értékesítésből.
—

—

A programban az önkormányzat gépparkját bővítettük egy traktor vásárlásával.
A támogatás mértéke: 21.521.572.-Ft.
4.Illegális hulladéklerakók felszámolása
A program keretében 7 hónapon keresztül 14 fő segédmunkás 1 fő munkavezető
foglalkoztatásával ismételten lehetőség nyílit a település külterületén az illegális
hulladéklerakó helyek felszámolására.
A támogatás mértéke: 13.359.865-Ft.

2

4. NaDirend

Nyári diákniunka: 2016.július 1-től- 2015. augusztus 31.-ig. 4 fő foglalkoztatása
A támogatás mértéke: 704.848.-Ft.

Ifjusági Garancia rendszer GINOP:
2016.06.01.-2016.08.29. 2 1~5
2016.08.01.-201 6.09.30.-ifő
A támogatás mértéke. 1.118.750.-Ft.

Közfogialkoztatás

Támogatás
mértéke
forintban

Bértámogatás
forintban

Dologi
költség
támogatás
forintban

Támogatott
létszám

13.359.865

10.788.369

2.571.496

15

24

Közúthálózat javítása

6.646.937

5.367.488

1.279.449

15

20

Helyi sajátos, strand

15.782.509

11.923.716

3.858.793

11

12

Mezőgazdaság

21.521.572

16.523.423

4.998.149

15

18

1.118.750

1.118.750

0

3

3

704.848

704.848

0

4

8

59.134.481

46.426.594

12707887

63

85

Illegális hulladéklerakók
fel szám o ása

GINOP
Nyári diákmunka
összesen

Jászboldogháza, 2016. december?.

Szűcs Lajos
polgármester

Érintett
létszám

5

fla’o’flncI

1
Beszámoló az önkormányzat 2016. évi adóügyi tevékenységéről
Az adóüqyi feladatok
E tevékenység keretében végezzük a helyi adókra, és a gépjárműadóra vonatkozó,
törvényekben és más jogszabályokban előírtakra figyelemmel az önkormányzat által
bevezetett adók magánszemély kommunális adója, iparűzési adó, idegenforgalmi
adó— előírásával, nyilvántartásával, kezelésével, beszedésével, elszámolásával,
adóellenőrzéssel, az adók- és adók módjára behajtandó köztartozások
beszedésével, az adózással összefüggő bejelentések, kérelmek, nyilatkozatok
intézésével, hatósági bizonyítványok, igazolások kiadásával kapcsolatban előírt
feladatokat.
-

Aciókivetés
Az iparűzési adó bevallások leadásának határideje minden év május 31-e határidőig
391 .-db bevallás érkezett, magánszemélyek kommunális-adó bevallás leadási
határideje az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül van
melyre ebben az évben 156 db változás érkezett. Gépjárműadó esetében a
bevallásadási kötelezettség 2003. XII. 31-el megszűnt. 2004. I. 1-től az adóhatóság a
gépjárműadót az Okmányiroda adatszolgáltatása alapján állapítja meg kivetéssel
melyben 340 db változás történt.
A gépjárrnűadó esetében 2013. január elsejétől a beszedett gépjárműadó 60 %-a a
Magyar Allamkincstárhoz befizetendő, az adó 40 %-a marad az önkormányzatoknál.
A bevallások beérkezése után a adóbevallások adatait egyeztetjük a számítógépes
törzsadattári nyilvántartásban a már rendelkezésre álló adatokkal, ha eltérést
tapasztalunk a változásokat átvezetjük. Abban az esetben, ha az adóalany a
nyilvántartásban nem szerepel, számítógépes nyilvántartásba vesszük.
Amennyiben az adókötelezettség a bejelentéssel, illetve a bevallással egyidejűleg
keletkezik, akkor az adómentesség feltételeinek vizsgálatára kerül sor. A feltételek
fennállása esetén az adózó az adófizetési kötelezettség alól mentesül.
A tértivevény visszaérkezését követően megtörténik az ügyiratba szerelés, a
határozatok alapján az adó összegének előírása, illetve törlése és az esedékesség
időpontjának rögzítése a számítógépes nyilvántartásban.
Adóbefizetések
Az adófizetések feldolgozása az adóügyi előadó által történik. A pénzintézettől
naponta beérkező számlakivonatok (adónemenként) ellenőrzésre kerülnek. A
kivonatokról számlakivonat-nyilvántartás készül. A tételes pénzforgalom és a
számlakivonat adatai közötti egyezőség megállapítása után történik a befizetések
lekönyvelése az adózók egyedi számláira.
Amennyiben a kivetett adóra a befizetés beérkezett, az adó lekönyvelésével lezárul a
folyamat. A befizetési határidő eredménytelen eltelte után a hátralékkal rendelkező
adózókról hátralékos lista készül, és megindul az adóbehajtási eljárás.
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A következő táblázat a befolyt adóbevételek adónemenkénti megoszlását mutatja
ezer forintban:
Adónem

iparűzési adó
magánszemélyek kommunális adója
pótlék, bírság
gépjárműadó
összesen

2012. év

2013.év

16.500
4.500
800
10.100
31.900

21.100
4.500
400
9.700
35.700

2014.év 2015. év.

21.936
4.400
209
4.420
30.965

21.447
4.390
55
4.000
29.892

2016.
december
8.-ig

22.500
4.400
80
4.300
31.280

Adóbehaitás
Az adóhátralékkal rendelkezőkről készült lista alapján fizetési felhívás kerül
kiküldésre, melyben tájékoztatást kap az adófizetésre kötelezett személy a hátralék
összegéről amely ebben az évben 118 db. volt,
Az végrehajtási eljárás lefolytatása céljából magánszemély esetében a lakóhely
szerinti, jogi szerv és egyéb szervezet esetében az illetékes állami adáhatósághoz
hátraléki kimutatás kerül megküldésre.
A gépjárműadóval rendelkező hátralékosok egy évet meghaladó gépjárműadó
tartozása esetében intézkedés történik az Okmányiroda felé a gépjármű forgalomból
való kivonására.
A felszólítást követően az adóhátralék rendezésének vizsgálata után, amennyiben a
felhívás eredménytelen, a végrehajtási eljárás megindítására került sor ebben az
évben 72 esetben
A bankszámlával rendelkező hátralékosok számlája ellen azonnali beszedési
megbízást, a munkahellyel rendelkezők esetében munkabérre irányuló fizetési letiltás
kibocsátása történik.
Amennyiben az eddig foganatosított intézkedések nem vezettek eredményre, illetve
a hátralékosok bankszámlával, vagy munkabérrel nem rendelkeznek, akkor az adós
tulajdonában lévő ingatlan felkutatására kerül sor, amelyre jogosult az adóhatóság
végrehajtási, illetve jelzálog jogot bejegyeztetni. A hatályos végrehajtási törvény
alapján ingó dolgok végrehajtására is sor kerülhet.
Amennyiben az adózó nem rendelkezik lefoglalható ingó-és ingatlan vagyontárggyal,
valamint a végrehajtási eljárás nem jár eredménnyel, akkor az adótartozás 5 év alatt
évül el.
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Az adóügyi előadó egyéb feladatai
-

-

-

-

Adóigazolások, vagyoni bizonyítványok kiállítása:
Az adózó kérelmére annak igazolására, hogy rendelkezik-e adótartozással,
adóigazolás kiadására kerül sor.
Adó-és értékbizonyítvány kiállítása:
Megkeresésre az ingatlanok forgalmi értékéről adó-és értékbizonyítvány
kiadása történik, hatósági felhasználás céljából.
Igazolás kiállítása költségmentesség igénybevételéhez:
Ingó, ingatlan és gépjármű meglétének igazolása.
Pénzbírság nyilvántartása, kezelése:
A szabálysértési hatóság, amennyiben a pénzbírság megfizetésére kötelezett
személy a pénzösszeget nem fizeti meg a határozat jogerőre emelkedését
követő 15 napon belül letiltást bocsát ki, melynek egy példányát átadja
adóhatóságunknak.
A letiltás alapján a szabálysértést elkövető terhére megállapított pénzbírság,
eljárási költség az idegen adóbeszedési számlán kerül előirásra.
A munkáltató által történt átutalásokról, befizetésekről, valamint a letiltás
eredménytelenségéről a szabálysértési hatóságot értesítjük.
A tartozás törlésre kerül, ha a szabálysértési hatóság a letiltást visszavonja.
-

-

Az adók módjára behajtandó köztartozások beszedése
Azon köztartozások esetében, ahol a törvény az adók módjára történő behajtást
rendeli el, a társhatóság hátraléki kimutatás formájában megkeresi adóhatóságunkat
a végrehajtást kérve.
Amennyiben a megkeresés tartalmazza a végrehajtási eljárás lefolytatásához
szükséges adatokat, akkor az eljárást megindítjuk, ellenkező esetben a kimutató
szervnek hiánypótlásra visszaküldésre kerül. A végrehajtás eredményéről a kimutató
hatóság tájékoztatást kap.
Az adóügyi előadó által vezetett számlákról történő utalások
Az adóügyi előadó minden adófajtára (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési
adó, gépjárműadó stb.) számlákat vezetnek. Az adóbeszedési számlákról az
utalások a költségvetési elszámolási számla javára történnek minden hónap 10.
napjáig.
Az idegen bevételek elszámolási számláról a behajtásra kimutatott tartozásra
teljesített befizetések utalásra kerülnek a kimutató szerv felé.
Zárási összesítő készítése
Az adószámlák adatairól minden negyedév végén zárási összesítő készül. A zárás
előkészítése során az adatok ellenőrzésére, egyezőségének megállapítására kerül
sor.
‚Jászboldogháza, 2016. december 8.
Dr. Dinai Zoltán
jegyző

6. Napirend

Jászboldogháza Községi Onkorm ányzat
Képviselő-testületének

2017. évi in unkaterve

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti
Szabályzata alapján 2017. évi niunkatervét az alábbiakban határozza meg:

és

L
Az önkormányzat munkatervének alapia
Az önkormányzat alapvető feladatait
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
az önkormányzat Képviselő-testülete feladatait és hatáskörét megállapító törvények,
az Európai Unió hatályos jogszabályai szabta követelmények,

Működési

6. Napirend
az önkormányzat Szervezeti ás Működési Szabályzata,
az önkormányzat ciklusprograrnja,
az önkormányzat által vállalt kötelezettségek
határozzák meg.
II.
A Képviselő-testület ülésén

—
—
—

1.

A végrehajtásért felelős személyek beszámolnak a Képviselő-testület lejárt határidejű
határozatai végrehajtásáról.
2. A Polgármester beszámol a Képviselő-testület két ülése közötti időszakban tett
intézkedéseiről, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről és tájékoztatást ad a fontosabb
eseményekről.
3. Az önkormányzati bizottságok Elnökei beszámolnak a Képviselő-testület által átruházott
hatáskörben hozott döntéseikről.
4. A Jegyző tájékoztatást ad az önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő jogszabályokról, a
hatósági munka fontosabb eseményeiről.
IH.
A Képviselő-testület üléseinek tervezett időpontjai és napirendjei
2017. február 13. 15.00 óra
L Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi pénzügyi tervének és kötelező
előirányzatainak megállapításáról, a költségvetésről szóló rendelet megalkotásáról
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
2017. március 20. 15.00 óra
1. Előterjesztés közbeszerzési terv elfogadásáról
Előadó: jegyző

2. Tájékoztató a település kőzbiztonságának helyzetéről
Előadó: Jászberényi Rendőrkapitányság Vezetője
3. Beszámoló a település tűz elleni védekezéséről, műszaki mentésről, ás a tűzoltóságról, a többször
módosított 1996. évi XXXI. Tv. 30. ~ (S) bekezdése alapján
Előadó: Katasztrófavédelm i kirendeltség-vezető
2017. május 22. 15.00 óra
1. Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
szóló beszámoló és a zárszámadási önkormányzati rendelet elfogadásáról
Előadó: polgármester
2. Előterjesztés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: jegyző
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója
3. Belső ellenőrzési beszámoló
Előadó: jegyző
4. Az Önkormányzat által támogatott szervezetek, csoportok szakmai és pénzügyi beszámolója a 20 16os évről
Előadó: polgármester

6. Napirend
2017. szeptember 18, 15.00 óra
I.

Előterjesztés szociális célú
megtárgyalására
Előadó: polgármester

tüzelőanyag

vásárláshoz

kapcsolódó

kiegészítő

támogatás

2. Előterjesztés 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozás megtárgyalására
Előadó: polgármester
2017. november 20. 15.00 óra
1. Előterjesztés belső ellenőrzési terv elfogadásáról
Előadó: jegyző
2. Tájékoztató a StrandfUrdő 2017. évi működéséről
Előadó: polgármester
3. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet —tervezet megtárgyalására
Előadó: jegyző
4. Bursa pályázatok elbírálásáról
Előadó: polgármester
2017. december 11. 15.00 óra
1. Beszámoló fejlesztésekről, pályázatokról 2017. évben
Előadó: polgármester
2. Beszámoló a Kőzmunkaprogram 2017-ban elvégzett feladatairól
Előadó: polgármester
3. Beszámoló az önkormányzat adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése érdekében tett
intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról.
Előadó: jegyző
4. Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. évi munkarendjéről
Előadó: polgármester
Iv
Szervezési feladatok
A napirendi pontok előadói részére a munkatervi kivonatot meg kell küldeni és a testület ülése előtt 30
nappal meg kell keresni a napirend előkészítésével kapcsolatban.
Felelős: polgármester
Jászboldogháza, 2016. december 8.
A munkatervet kapják:
1. Képviselő-testület tagjai H.
2. Önkormányzati Bizottságok nem képviselő tagjai H.
3. Költségvetési szervek vezetői H.
4. Napirendi pontok előadói
Szűcs Lajos
polgármester

