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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Őnkormányzata Képviselő-testülete 2015.
szeptember 21-én 17.00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal oktatóterme.

Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Forczekné Tóth Csilla, Konfár János, Kovács
Bálint, Szabó Mihály képviselők és Szabó György Róbert polgármester.

Meghívottak: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző,
Domján Gergely a NAK Bács-Kiskun Megyei elnöke,
Sándor József az Egészségügyi és Szociális Bizottság
tagja,
Viski Mihályné
Török lstvánné,
Zöldi Ferencné,
Szabóné Varga Beáta az Egészségügyi és Szociális
Bizottság tagja,
Csertő János a Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság tagja.

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa.

Szabó György Róbert polgármester köszönti a meghívottakat és a megjelenteket.
Megállapítja, hogy 6 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetönek Miklovicsné Faragó Rózsát kéri fel, akit a testület
egyhangúan elfogad. Javasolja az írásban kiadott meghívóban szereplő napirend
megtárgyalását. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, kiegészités a
napirendi pontokhoz?

Kovács Bálint javasolja, hogy a 6. napirendi pont tárgyalását vegyék le a
napirendről.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a testület tagjait.

A testület tagjai egyetértenek a 6. napirendi pont levételével.

Szabó Mihály kifogásolja a pénzügyi beszámoló hiányát az önkormányzat
gazdálkodásáról. Tudja, hogy az előadó Jelenleg nincsen itt.

Szabó György Róbert elmondja, hogy nincsen olyan kötelezettségünk, ami előírja a
beszámolási kötelezettséget. Az elmúlt hét pénteken kiküldött PMINfO tartalmazza
az Onkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és intézményei 2015. augusztus 31-ig
vonatkozó pénzügyi adatait. Ezeket az adatokat minden tárgyhónapot követő hónap
20-a után küldjük el.

Szabó Mihály javasolja, hogy a testület foglaljon állást a „Virágos kert, gondozott
utca” címek oda nem ítéléséről.
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Szabó György Róbert elfogadja a javaslatot. Megjegyzi, hegy korábban erről már
volt szó. Ki sem lehetne adni a címeket, tekintettel arra, hogy adott időben nem került
megtekintésre a település.

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi napirendet fogadja el:

Napirendi pontok:

1. A falugazdász munkájáról tájékoztató.
Előadó: Domján Gergely Bács-Kiskun Megyei Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara elnöke, Szabó Imre falugazdász.

2. A településrendezési terv és a helyi építési szabályzat Genevation Aircraft Kft.
kérelmére megindított 035/131 hrsz-ú telek beépítésre szánt területi
kijelölésére vonatkozó módosítása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

3. Bursa Hungaríca Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi
pályázati fordulójához való csatlakozásról döntés.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

4. Rendelet alkotása a kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra
vonatkozó szabályokról.
Előadó: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző.

5. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatására vonatkozó döntés.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

6. Dr. Csupor Éva 2. sz. körzet vállalkozó háziorvosa iparűzési adó mentességi
kérelme.
Előadó: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző.

7. A Vizi Közmű Társulat támogatásáról döntés.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

8. Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.

„Jakabszállás Községért” kitüntető címre javaslat kérése.

Tájékoztatás az önkormányzati adóbevételekről.

Dr. Szabadkai Gábor Péter lakásfelújítási kérelme.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

Az 1. napirendi pont előadója Domján Gergely a NAK elnöke.
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Szabó György Róbert köszöntí Domján Gergelyt. Részletes tájékoztatást kaptunk a
falugazdász munkájáról. Felkéri az előadót, ismertesse, hogy mire kell odafigyelni, mi
a szerepe a Mezőgazdasági Agrárkamarának.

Domján Gergely köszönti a megjelenteket. Megtiszteltelés számára a meghivás.
119 településen van kiépítve a falugazdász hálózat. Az elmúlt években megismerte a
kamara munkáját. 58-60 falugazdász dolgozik a területén. Egy személy legalább két
településen látja el feladataít. Igyekeznek úgy szétosztani az ellátandó területeket,
hogy mindenki a lakóhelyéhez legközelebbi helyiségben lássa el feladatát. A
falugazdászok ellátandó feladatai közé tartozik minden év március 20-ig az
östermelői igazolványok megújítása, amelyeket 1, vagy 3 évre lehet
meghosszabbitani. Az elmúlt évben lejártak az igazolványok. A kistermelők részére
egy gesztus volt, hogy ingyen állítják ki. A következő fontos ellátandó feladat a
területalapú támogatás igénylése volt április 1-től május 15-ig. 10 napos
hosszabbításra került sor a támogatási igénylések benyújtására. Az országban lévő
650 falugazdászból 60-an itt Bács-Kiskun megyében dolgoznak, ahol kb. 28500
kérelmet nyújtottak be. A következő feladat az ültetvények ellenőrzése volt. Egy 5
éves kifutású projekt keretében került sor arra az ellenőrzésre, hogy valóban van-e
ültetvény az adott területen? Sok embert ki kellett venni a rendszerből, ez komoly
feladat volt a falugazdászoknak. Hogyan tovább? Kapják a feladatokat rendszeresen.
Különböző tanfolyamokat kell elvégezni a beosztohaknak. Kiemelt feladat az
agrárkörnyezetgazdálkodási támogatási rendszerben való részvétel és ellenőrzés. Az
új ciklus kapcsán a területeket be kell jelenteni október 1. és december 31. közötti
időszakban. Egy teljesen új rendszer indul január 1-töl, amely 5 éves ciklusra
vonatkozik. Teljes átalakuláson megy keresztül a falugazdász hálózat. Különböző
tréningeken vesznek részt. Szakmai téren támogatják egymást a munkában. A
korábban itt dolgozó Szabó Andreát rátermettsége kapcsán főfalugazdásznak
nevezték ki. Jakabszállásról több őstermelő bemegy Kecskemétre és ott veszik
igénybe a szolgáltatást. Mindent elvégeznek határidőre, ami a késöbbiekben is a cél.
Az élet változó körülményeihez kell igazítani az átalakitásokat. A polgármestert
hivatalokkal általában jó kapcsolatot alakítottak ki, melyeket a továbbiakban is
igyekeznek fenntartani. Az elhelyezési gondokat meg tudják oldani. Irodahelyiséget
kapnak, melyben gyors internet szolgáltatást kell még biztosítani, mert ma már
minden elektronikusan intézendő és ehhez szükség van a gyors internet elérési
rendszerre. Bármilyen felmerült kérdésre szívesen válaszol.

Szabó Mihály elmondja, hogy Domján Úr hazalátogatott Jakabszállásra, ugyanis a
volt helyi Népfront Szakszövetkezetben kezdte pályafutását agronómusként.

Domján Gergely, valóban dolgoztam itt és szívesen emlékszik vissza azokra az
időkre.

Szabó György Róbert megjegyzi, hogy az élet egy körforgás. Megköszöni a
tartalmas tájékoztatót.

Domján Gergely távozik az ülésről.
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A képviselő-testület 6 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9212015. (IX. 21.) határozata
A Falugazdász munkájáról tájékoztató.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a Falugazdász munkájáról szóló és a Nemzeti
Agrárgazdaságí Kamara elnökének átfogó beszámolóját a
falugazdászok és az Agrárkamara tevékenységéről.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 2. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti a településrendezési terv és a helyi építési
szabályzat Genevation Aircraft Kft kérelmére megindított 035/131 hrsz-ú telek
beépítésre szánt területi kijelölésére vonatkozó módosítási kérelmét.

Hozzászólás nem volt. Szavazásra kéri a testület tagjait.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9312015. (IX. 21.) határozata
A településrendezési terv és helyi építési szabályzat Genevation Aircraft Kft.
kérelmére megindított 035/131 hrsz-ú telek beépítésre szánt területi kijelölésére
vonatkozó módosítása.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(Xl.8.) Korm, rendelet
37.5 szerinti tájékoztatási szakaszban érkezett
vélemények ismeretében az alábbi döntést hozta:

I. A településrendezési eszközök 035/131 hrsz-ú telek
beépitésre szánt területi kijelölésére vonatkozó
módosításához az „egyes tervek és programok környezeti
vizsgálatáról” szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. 5(3)
bekezdése és 3. 5 alapján a környezeti vizsgálat
elvégzését nem tartja indokoltnak, mivel

a) a módosítás csak a település egy részére terjed
ki,
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b) a módosítás alá vont területen nem végeznek a
fenti Korm. rend. 1. 5 (2) bekezdés alá tartozó
tevékenységet,

c) a módosítás alá vont területen nem végeznek a
fenti Korm. rend. 1. 5 (2) bekezdés alá tartozó
környezet-használatot jelentő tevékenységet.

II. A képviselő-testületi kezdeményezéseken túli:
jogszabályi átvezetésből következő esetleges
módosításokat tudomásul veszi.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 3. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Osztöndijrendszer 2016. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról szóló
előterjesztést. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az Emberi Erőforrások
Minisztériuma megbízásából 2015. augusztus 26-án meghirdette a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndijpályázat 2016. évi pályázati felhívásait. A
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányait támogatja. A Bursa
Hungarica többszintű támogatási rendszer, melynek pénzügyi fedezeteként három
forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei
önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
önkormányzat a támogatás havi összegét - rendeletében meghatározott mértékig -

pályázónként 1.000 - 7.000,- Ft összegben állapíthatja meg. A megyei önkormányzat
tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott
pályázó számára megítélt ösztöndij összegét. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
a települési és a megyei önkormányzat által megállapított támogatási összeget az
önkormányzati támogatással megegyező mértékben, azonban az 51/2007. (Ill. 26.)
Korm. rendelet 18. 5 (5) bekezdése szerint meghatározott értékhatárig egészíti ki. A
csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2015. október 1. Az ösztöndíj elbírálása
kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől
függetlenül történik. Az önkormányzatnak a nyilatkozatot abban az esetben is el kell
küldenie a Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati fordulók során már tett
ilyen nyilatkozatot. Kéri a Képviselő-testületet, döntsön arról, hogy az
ösztöndijpályázat 2016. évi fordulójához csatlakozik-e. Amennyiben igen, az alábbi
határozati javaslat elfogadását Javasolja.

Hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat ős tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
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9412015. (IX. 21.) határozata
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2016. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról döntés

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
kifejezi azon szándékát, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2016. évi
fordulójához csatlakozni kíván.

Megbizza Szabó György Róbert polgármestert, hogy a
pályázaton való részvételi szándékot jelezze a pályázat
ki írójának.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 4. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

Szabó György Róbert átadja a szót Hegedűs Gábornénak a Rendelet alkotása a
kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló
előterjesztés ismertetésére.

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy írásban a testületi tagok rendelkezésére lett
bocsájtva az előterjesztés. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége a 35310/1341/2015. ált. számú
levelében tájékoztatást adott arról, hogy 2015. március 5-én hatályba lépett az
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a
továbbiakban: OTSZ), mely Új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra,
különösen az irányitott égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan. A
rendelet 225. (1) bekezdése belterületeken tiltja a növényi hulladékok égetését.
Kivételt erre vonatkozóan akkor enged az OTSZ, ha más jogszabály azt megengedi.
Ez lehet önkormányzati rendelet is. Abban az esetben, ha van önkormányzati
rendelet a belterületi égetésre vonatkozóan, úgy az abban megjelölt napokon,
időpontban az égetés végrehajtható, amennyiben az önkormányzat nem rendelkezik
rendelettel, úgy a belterületi égetés a nap minden időszakában TILOS! Az utóbbi
esetben amennyiben szabadtéri égetést hajtanak végre belterületen, úgy a
tűzvédelmi hatóság eljárást fog kezdeményezni, csak Úgy, mint akkor is, ha az
önkormányzat rendelkezik az égetésről, viszont atevékenység nem az engedélyezett
időpontban történik. Mivel Jakabszállás Község Onkormányzata még nem alkotott a
tárgyra vonatkozóan rendeletet. Javasolja annak megalkotását, hogy a lakosságot ne
hozzák hátrányos helyzetbe, kitéve a bírságolás veszélyének. Ugyanakkor az sem
lenne jó megoldás, ha állandóan füstben lenne a település. Amennyiben a rendelet
elfogadásra kerül, azt tájékoztatásul meg kell küldeni a Kecskeméti
Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére.
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Kovács Bálint javasoa, hogy hétvégi időpont is legyen a rendeletben. Ez ellen
voltak javaslatok, ha ez nem lehetséges, akkor a hétköznapi időpont egyik nap
délelött, a másik nap délután legyen. A kora reggeli 5-7-ig tartó időpontot nagyon
korainak tartja. Általában van munkahelyük az embereknek, így nem tudják
munkaidöben megoldani az égetést.

Konfár János egyetért a javaslattal. A keddi, a csütörtöki napokat, valamint
szombaton 5-10-ig javasolja az időpont kitűzését.

Szabó György Róbert szerint a hétvégi időpontot a kora reggeli órákra érdemes
tenni.

Szabó Mihály egyetért a módosító javaslatokkal. Szombatra 6-11-ig javasolja az
időpontot.

Bukovszki Sándorné egyetért a szombati napon történő égetés engedélyezésével.

Hegedűs Gáborné megkérdezi, hogy melyik évszakok legyenek mentesek?

Szabó György Róbert szerint a téli és a nyári hónapokban legyen tiltva az égetés.

Konfár János, májustól augusztusig javasolja a mentességet.

Csertő János megkérdezi, hogy az országos tűzgyújtási tilalom nem elegendő a
tűzgyújtási tilalomra vonatkozóan? 3 hónapot javasol mentesnek kivenni.

Szabó György Róbert szerint, a rendeleten lehet módosítani, ha nem sikerül a
vég re hajtatá sa.

Kovács Bálint szerint a nyári hónapokra lehetne engedélyezni 1-1 napot az
égetésre, de az követhetetlen lenne. A május hónapra vonatkozóan ellene és
mellette is több érv is felhozható.

Konfár János szerint a büntetés senkinek sem hiányzik.

Szabó György Róbert szerint az igazi megoldást a komposztálás jelentené, amit
elvileg mindenki meg tudna valósitani. Akkor lenne igazán környezetbarát a
településünk.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás ás ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:

Jakabszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

1012015. (X. 06.) önkormányzati rendelete
kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontjában foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva, a környezet
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védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. 5 (4) bekezdés b.)
pontjában biztosított felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1.5

A rendelet hatálya kiterjed Jakabszállás község belterületén a természetes és jogi
személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik
állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén élnek, működnek,
tevékenykednek.

2. 5

(1) Kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban hasznosítással (komposztálással)
történik, vagy
elszállításáról gondoskodni kell.

(2) Kerti hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha kezelése az (1)
bekezdésben foglalt módon nem lehetséges.

(3) Kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén a
tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával kizárólag szeptember 1-től április 30-ig
kedd és csütörtökön 14 és 20 óra közötti időszakban, valamint szombaton 6 és 11

óra között végezhető, kivéve az országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom
idején.

(4) Égetni csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a személyi biztonságot
nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(5) A tűz őrzéséről, állandó felügyeletéről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz
gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható és a tűz eloltható.

(6) Az égetés befejezésével a tűzet el kell oltani, a parázslást vízzel, földtakarással
vagy egyéb alkalmas módon meg kell szüntetni.

(7) Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű (műanyag, gumi,
vegyszer, festék, illetve ezek maradékai) hulladékot nem tartalmazhat.

(8) Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében
az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szántani kell, és az eltüzelés
csak folyamatosan kis adagokban történhet.

(9) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben és
erős szél esetén.

(10) Az égetés megkezdése előtt javasolt értesiteni az érintett szomszédokat.
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3.5

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Az 5. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

Szabó György Róbert átadja a Szót Hegedűs Gábornénak a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatására vonatkozó előterjesztés ismertetésére.

Hegedűs Gáborné Az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések ismét
pályázhatnak szociális célú tűzifa vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra.
Keménylombos tűzifa esetén a 2014. decembertől 2015. februárig tartó hónapokban
lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeebb 2
m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet az önkormányzat, lágy lombos tűzifa esetén
3 m3/ellátott mennyiséget, baranakőszén esetén legfeljebb 6 q/ellátott mennyiség
igényelhető. Pályázat benyújtási határideje elektronikusan 2015. szeptember 30.,
papír alapon október 1.

Jakabszállás vonatkozásában a következő pályázati lehetőséget jelenti:

Tüzelőanyag fajta Igényelhető Önerő A támogatás mértéke
mennyiség

Kemény lombos 326 m3 414020 14000 Ft/erdei m3 4-áfa
tüzifa
Lágy lombos tűzifa 489 m3 621030 7500 Ft/erdei m3 +áfa

Barnakőszén 978g 621030 2500 Ft/g +áfa

Az önkormányzat 2014. évben 336 m3 kemény lombos fára adott be pályázatot,
megnyert 248,2 m3-t, melyből felhasznált 217 m3-t, ennek önereje 426.720,-Ft volt. A
támogatott háztartások száma 129 volt.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy adjon-e be és mekkora mennyiségre
pályázzon az önkormányzat?

Konfár János szerint adják be a pályázatot a maximális mennyiségre.

Szabó Mihály egyetért a javaslattal.

Szabó György Róbert felhívja a figyelmet arra, hogy a jogosulatlan igénybevétel
miatt pótdijat kell fizetni.

Kovács Bálint szerint a megkapott mennyiséget teljes egészében fel kell használni.

Szabó György Róbert elmondja, hogy az igényeket a Szociális és Ügyrendi
Bizottság bírálja el.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
95/2015. (IX. 21.) határozata
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelöanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatására vonatkozó döntés.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be keménylombos tűzifa tüzelő anyagra
326 m3 mennyiségre, melyhez a szükséges őnerőt
414.020.- Ft-ot a költségvetésében a szociális kiadások
terhére biztosítja.

Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában
részesülőtöl ellenszolgáltatást nem kér.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó György Róbert
polgármestert a pályázati dokumentáció benyújtására és
aláírására.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: 2015. szeptember3o.

A 6. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert átadja a szót Hegedűs Gábornénak Dr. Csupor va 2. sz.
körzet vállalkozó háziorvos kérelmének ismertetésére.

Hegedűs Gáborné ismerteti, hogy a helyi adókról 1990. évi C. törvény 39/C (4)
és (5) bekezdését beiktatta a 2015. évi LXXXI. törvény 36. g-a, melynek értelmében
az önkormányzat által nyújtható adómentesség, adókedvezmény köre bővült, mivel
az a háziorvos és védőnő vállalkozó részére is megítélhető. A törvénymódosítás
2016. január 1-jén lép hatályba. Amennyiben az önkormányzat biztosítja a
mentességet, módosítania kell a helyi adóról szóló 12/2002. (XII. 31.) rendeletét.
A kedvezmény megadása nem kötelező de amennyiben az önkormányzat annak
megadásáról dönt, nem lehet diszkriminatív. Minden érintettnek biztosítani kell
(településünk vonatkozásában 3 adóalany érintett), valamint csak akkor adható a
mentesség, kedvezmény, ha a vállalkozási szintű iparűzési adóalap az adóévben a
20 millió forintot nem haladja meg, (vállalkozási szintű adáalap= éves nettó
árbevétel csökkentve az eladott árúk beszerzési értékével, közvetített szolgáltatások
értékével, alvállalkozói teljesítések értékével, anyagköltséggel, alapkutatás,
alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költségével) és a nettó árbevétel
min. 80 %-a az OEP-től származik.

A mentesség, kedvezmény megadása esetén 350-450 ezer forinttal csökkenne az
iparűzési adó bevétel. Jelenleg az önkormányzat hatályos rendelete nem tartalmaz
mentességet, kedvezményt. Az elmúlt év novemberében felmerült az őstermelők
mentessége is, melyet akkor nem támogatott az önkormányzat.
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A testület egyhangúan támogatja, hogy a napirendi pont tárgyalását halasszák a
következő testületi ülésre.

A 7. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti a Vizi Közmű Társulat támogatásáról szóló
előterjesztést. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április
29-én megtartott rendkívüli ülésén döntött a Vízi Közmű Társulat megalakításáról és
egyidejűleg az 53/2015. (IV. 29.) sz. határozatában arról, hogy a működés zavartalan
megindításához a Társulat részére támogatást nyújt. A megalakulásával kapcsolatos
összes költséget megelőlegezi és átadja. A cégbejegyzéshez a cégnyilvántartásba
történő bejegyzéshez szükséges a törzstőke befizetése, melynek összege 500.000.-
Ft. A törzstőkét a bankszámlára a nyitás után át kell utalni, mert ezt a könyvelésben
is szerepeltetni kell. Mivel a Vízi Közmű Társulat addig, amíg nem kéri a
hozzájárulásokat a tagoktól, nincs egyéb vagyona. Az önkormányzat, ‚mint alapító —

érdekelt- tag” a törzstőkét biztosíthatja. Ezt később visszakapja a befizetések során.
Ennek lebonyolításához szükséges a Képviselő-testület határozata, melyben a
jegyzett tőkét működés címén megelőlegezi a Vízi Közmű Társulat részére. Fentiek
miatt az alábbi határozat-tervezet elfogadását javasolja.

Hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9612015. (IX. 21.) határozata
A Vízi Közmű Társulat támogatásáról döntés.

Jakabszáflás Község Önkormányzata a 2015. évi
költségvetésének tartalék alapja terhére biztosítja a Vízi
Közmű Társulat részére az 500.000-Ft, azaz Otszázezer
forint összegű támogatást — mint jegyzett tőkét - a
cégnyilvántadásba történő bejegyzés lebonyolításához.

Tudomásul veszi, hogy ezt az összeget a Vízi Közmű
Társulat akkor utalja vissza az önkormányzat részére, ha
a tagi befizetések megindulnak ás az összeg a
rendelkezésére áll.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal
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A 8. napirendi pont egyéb bejelentések.

Szabó György Róbert tájékoztatja a testületi tagokat arról, hogy a Genevation
Aircraft Kft. sportrepülőgép gyártócsarnoka a Jakabszállás repülőterén felépült,
melyben megkezdték tevékenységüket. Meghívják a község vezetőit, a Képviselő
testületet, a bizottsági tagokat, a Polgármesteri hivatal valamennyi dolgozóját, hogy
bemutathassák a gyártói környezetet, megismertethessék vállalatukat. Az
üzemlátogatás tervezett időpontja 1,5 óra. A látogatás időpontjára szeptember 28-án
15.00 órát javasolja.
Bejelenti, hogy kedden 14.00 órakor kerül sor a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos
kooperációra. Felhívja a figyelmet arra, hogy még mindig nincsen készen sz összes
útnak a kijavitása. A következő hét keddre egy közbeeső szennyvizes kooperációt
hív össze. Reméli, hogy addig végeznek az utak helyreállítási munkáival.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a szolgálati lakások lakóitól már több
alkalommal kérés érkezett a lakások felújítására. Az Ady E. utcán a Szociális
Szolgáltató Központ és a Bölcsőde melletti szolgálati lakás kerítését egységessé
kellene tenni a szomszédos keritéssel. A Petőf] S. u. 16. sz. alatti Szolgáltató Iroda
és szolgálati lakás nyílászáróinak cseréjét javasolja. A Petőfl S. u. 15. sz. alatti
szolgálati lakás hőszigetelésének megoldása indokolt.

Kovács Bálint javasolja a Petőfi S. u. 16. sz. alatti szolgálati lakás külső
nyilászáróinak cseréjét hajtsák végre.

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9712015. (IX. 21.) határozata
Szolgálati lakások felújításáról döntés.

Jakabszállás Község Önkormányzata képviselő-testülete
felhatalmazza Szabó György Róbert polgármestert, hogy
az alábbi beruházásokat valósitsa meg:
- A Petőfi S. u. 15. szám alatti szolgálati lakás

hőszigetelése, amelynek várható költsége 400 e Ft.
- A Petőfi S. u. 16. sz. alatti ingatlanon, a külső falon

lévő nyílászárók cseréje.
- Az Ady E. u. 3. sz. alatti szolgálati lakásoknál

keritéscsere, melyre 3 db árajánlatot kérjen, és ennek
alapján valósítsa meg.

Amennyiben az idén megvalósul, úgy az általános
tartalékalap terhére, amennyiben a 2016-os évben kerül
kivitelezésre, akkor a 2016-os költségvetésbe tervezzék
be az összegeket.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: folyamatos.
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Szabó György Róbert kéri, hogy a következő testületi ülésre a Jakabszállás
Községért kitüntető címre adjanak le javaslatot írásban, vagy szóban.

Szabó Mihály kéri, hogy határozatba foglaák azt, hogy ebben az évben nem kerül
kiadásra a Virágos kert, gondozott utca” cím.

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9812015. (IX. 21.) határozata
Virágos kert, gondozott utca” címek adományozásáról döntés.

Jakabszállás Község Önkormányzata képviselő-testülete
úgy határoz, hogy 2015. évben a „Virágos kert, gondozott
utca” cím nem kerül kiadásra a szennyvízberuházás
kivitelezési munkáira tekintettel.

Szabó György Róbert az önkormányzati adóbevételekkel kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást kapták meg írásban a testület tagjai:

A gépjárműadónál az adó alapja a hatósági nyilvántartásban feltüntetett KW-ban
kifejezett teljesítmény. Az adó mértéke a gépjármű gyártási éve szerint változik 140
Ft!KW — 345 FYKW-ig. Mozgáskorlátozott kedvezmény maximum 13.000,- Ft-ig jár.
Jakabszállás községben 2015. augusztus 31-ig 1058 fő rendelkezik gépjárművel,
ebből 10 fő mozgáskorlátozott kedvezményben részesül. 2015.08.31-ig 33.972.175
Ft gépjárműadó lett előírva. Eddig a napig befolyt összeg: 26.483.438 Ft ‚ melynek
60%-a 15.354.567,- Ft került átutalásra a Kincstár javára, az Önkormányzatnál
maradó összeg pedig 10.236.378,- Ft. 2015. augusztus 31-ig a hátralék:
10.013.155,- Ft.

A helyi iparűzési adó tekintetében adóköteles az önkormányzat illetékességi
területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó
alanya a vállalkozó. Az adó alapja állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység
esetén a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a
közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, alapkutatás, kísérleti
fejlesztés, adóévben elszámolt közvetlen költségével. Ideiglenes jelleggel végzett
iparűzési tevékenység esetén az adót a tevékenység végzésének naptári napjai
alapján kell megállapítani. A helyi önkormányzati rendelet alapján az adó mértéke
településünkön az adóalap 1,4 %-a. (Ez a törvény szerinti minimum.) Iparűzési
adóbevallást 2015. évben 259 fő adóalany nyújtott be. Az előírt folyá évi terhelés
35.867.514 Ft. Befizetésre került 21.592.236,- Ft, hátralék 2015.08.31-ig pedig
7.532.980,- Ft. Az önkormányzat hatályos rendelete nem tartalmaz
adókedvezményre, adócsökkentésre vonatkozó előírásokat, erre csak a törvényben
meghatározott esetekben van lehetőség és nem lehet diszkriminatív. Az
önkormányzat iparűzési adóbevételét csökkenti az e-útdíj, mely ebben az évben
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2.535.679,- Ft. Idén ezt a pénzkiesést nem kompenzálták. (tavalyi évben 100 %-ban
visszakaptuk).

Az Önkormányzat a Földhivataltól térítésmentesen megkapta Jakabszállás külterületi
ingatlan adatait. Ezek feldolgozásra kerültek, az adategyeztető leveleket megkapták
az ügyfelek. A visszajelzéseket legkésőbb 2015. október 16-ig kell megtenni. Az
elsődlegesen feldolgozott adatok alapján, ha mindenki befizetné a járulékot kb.
945.000,- Ft bevétel származna belőle éves szinten. A 2014. évi befizetés 141 .250,-
Ft volt. 2015. szeptember hónapban befolyt mezőőri járulék összege (melyben benne
van a visszamenőleges befizetés is): 175.600.-Ft

Szabó György Róbert megjegyzi, hogy alapvetően nem rossz, de nem is annyira jó
a befizetési morál. Az iparűzési adóban a hátralék 10 m Ft, amely nem tartalmazza a
II. féléves díjakat.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy ezek Új tartozások, vagy régiek? Ha régi
tatozásokról van szó, azokat mikor lehet törölni?

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy 5 év elteltével kerülhet törlésre az adótartozás,
vagy ha felszámolásra került a cég és erről küldik a végzést.

Szabó György Róbert elmondja, hogy sajnos most is vannak olyan cégek, amelyek
megszűntek már és Jakabszállásra jelentkeztek be. Az illetékes kolleganő
folyamatosan nyújtja be az inkasszókat, a gépjárműveket vonatja ki a forgalomból. A
mezőőri járulékról megkapták az illetékesek az adategyeztetö lapokat. A mai napig
263.800.- Ft került befizetésre.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy akik a felszólitásra sem reagálnak, azokkal mi a
helyzet?

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy a határozatban meghatározott összeg behajtásra
kerül, bármiből le lehet vonni.

Szabó Mihály elmondja, hogy az önkormányzatok részére az Útdíjat nem
kompenzálták, mi a remény arra, hogy kompenzálják?

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy ez egy politikai döntés, bízunk benne, hogy 100
%-ban kompenzálják.

Szabó Mihály már többször felvetette, hogy azokban az esetekben, amikor a
lakosság a mezőőr munkájára tart igényt kerüljön kivizsgálásra, hogy adott
kérelmező fizeti-e a mezőőri járulékot.

Kovács Bálint egyetért azzal a javaslattal, hogy a megállapított díjat vonják le a
különböző járandóságokból.

Konfár János kifogásolja azt, hogy az erdőtulajdonosoknak nem kell fizetniük, pedig
Jakabszállás község közigazgatási területének jelentős hányadát erdő borítja.
Igazságtalannak tartja, hogy a mezőgazdasági műveléssel foglalkozók kötelesek
fizetni, az erdőtulajdonosok pedig nem.

Bukovszki Sándorné javasolja, hogy közöljék a lakókkal, hogy nem kötelesek
fizetni, de nem is vigyázza az erdöterületet a mezőőr.
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Kovács Bálint véleménye szerint az erdőtulajdonost ért kárral forduljon a
rendőrséghez.

Szabó György Róbert elmondja, hogy az akciós telkekkel kapcsolatban a testület
tagjaitól nem kapott visszajelzést, igy a régi hirdetés került fel a honlapra, hogy
hogyan lehet igényelni. Javasolja tágabb körben is a hirdetések propagálását
e Ii nd ita n L

Szabó György Róbert elmondja, hogy a DÉMÁSZ értesítette, hogy augusztus 24-én
befejezték az izzók és lámpa búrák cseréjét és tisztitását.

Bukovszki Sándorné megkérdezi, hogy az este mi történt az áramszolgáltatással,
mert a falu egy része sötétbe borult.

Szabó György Róbert, nincs információja, hogy mi történt.

Csertő János javasolja, hogy ne nátrium izzókat rakjanak be, mert attól vannak
alacsonyabb, energiatakarékos fogyasztású világ ítóberendezések is.

Szabó György Róbert elmondja, hogy ezeket fríssitették, ha teljesen Új izzókat
kérnénk, azt nekünk kellene finanszirozni.

Konfár János szerint nem a fogyasztás, hanem a lámpák után fizetünk.

Szabó György Róbert szerint 8000 mW után fizetünk. Megérdeklődi, hogy ahol
cserélni kellene ott lehetséges-e másfajta világitótestet beépíteni. A nátrium izzók a
főbb utcarészeken világítanak, a mellékutcákban kompakt fénycsövek vannak
beszerelve. A gyalogátkelőhelyeknél szükséges nagyobb erősségű fényforrás
biztosítása, melyet ezekkel a nátrium izzókkal tudnak biztosítani csak.

Bukovszki Sándorné megjegyzi, hogy nem 1-2 lámpáról van szó.

Szabó György Róbert elmondja, hogy az elmúlt időszakhoz képest javulás van,
mert a közvilágítási számla a felére esett vissza.

Szabó Mihály elmondja, hogy a Községházi Értesitőben megjelent, hogy hetente
egyszer egy órát van ügyfélfogadási idő. Megkérdezi, hogy nem kevés ez?

Szabó György Róbert elmondja, hogy ezen az időponton kívül is lehet kérni időt, de
ebben az időszakban igyekszik itt tartózkodni. A mai nap folyamán is legalább hatan
beszéltek vele.

Szabó Mihály javasolja, hogy a Katona József utcában egy sávzárót építsenek ki.
Szakemberek megnézték és mindenkinek ez volt a véleménye.

Csertő János szerint terhelési próbát kell végezni. Az alapfeladat a helyreállítás
volt. Semmivel sem lett rosszabb, mint volt. Nem új út építése volt a feladat. A
műszaki felkészültség és a szakmai irányítás hiánya okozta az egyes részek
hiányosságait, az útszakadásokat, a kereszteződések felbontását.

Szabó György Róbert elmondja, hogy látszódik, hogy „darázsfészkesek” ‚ jövőre
beáll. Elmondja, hogy az Óvoda és a Kun utca átkötését nem fogadja el a jelenlegi
állapotában a Magyar Közút.
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Konfár János megjegyzi, hogy van olyan hely, ahol a kapubejáróban a tisztitóakna
fedele kilóg a szintből. A Zrínyi utca — Dózsa György utca kereszteződésénél sem
fogadta el a Közút az aknatető elhelyezését.

Csertő János véleménye szerint a múltkori műszaki kivitelezést tekintve komoly
javulást tapasztal a helyreállítási munkák kivitelezésében. A rétegvastagság és a
tömörség javult.

Bukovszki Sándorné szerint váltás történt a dolgozók körében.

Konfár János szerint a tisztítóaknák szintezése még nincs befejezve, látott két
helyen még kirívóan magasakat.

Szabó Mihály a pénztári nyitvatartási idővel kapcsolatban megkérdezi, hogy
elegendő az idő a ki- és befizetésekre? Tetemes hátralékok vannak a befizetéseket
illetően.

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy azért van szabályozva, hogy más feladatot is el
tudjon látni a munkatárs. A be- és kifizetések folyamatosan zajlanak a szükségletnek
megfelelően.

Szabó György Róbert, tekintettel arra, hogy több hozzászólás nem volt, a testületi
ülést berekeszti.

Szabó György Róbert Hegedűs Gaborne
polgármester cimzetes főjegyző
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Jakabszállás Község Polgármestere

M E G HÍ V Ó

Jakabszállás Kőzség Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. szeptember 21-én (hétfőn) 17 órai kezdettel

ülést tart a Polgármesteri Hivatal oktató termében, melyre meghívom.

Napirendi pontok:

1. A Falugazdász munkájáról tájékoztató.
Előadó: Domján Gergely Bács-Kiskun Megyei Nemzeti Aárgazdasági Kamara elnöke,
Szabó Imre falugazdász.

2. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat Genevation Aircaft Kft kérelmére
megindított 035/131 hrsz-ú telek beépitésre szánt területi kijelölésére vonatkozó módosítása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati
fordulójához való csatlakozásról döntés.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

4. Rendelet alkotása a kerti hulladék égetésére. valamint a tűzgyújtásra vonatkozó
szabályokról.
Előadó: Hegedűs Gábomé címzetes főjegyző.

5. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelöanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatására vonatkozó döntés.
Előadó: Hegedűs Gábomé cimzetes főjegyzö.

6. Dr. Csupor Éva 2. sz. körzet vállalkozó háziorvosa iparüzési adó mentességi kérelme.
Előadó: Hegedűs Gábomé címzetes főjegyző.

7. A Vízi Közmű Társulat támogatásáról döntés.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

8. Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.

„Jakabszállás Községért’ kitüntető címre javaslat kérése.

Tájékoztatás az önkormányzati adóbevételekröl.

Dr. Szabadkai Gábor Péter lakás felújítási kérelme.

Jakabszállás, 2015. szeptember 18.

György Róbert

6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor u. 14.
76/58Í-800 Fax: 76/581-802

+ 36 20 939 23 98
polgannesterjakabszallas.hu
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JELENLÉTI Iv

Jakabszállás Község Önkormányzata képviselő-testülete
2015. szeptember 21-én 17.00 órakor tartandó ülésére

1. Bukovszki Sándorné

2. Forczekné Tóth Csilla (A—..

3. Konfár János .Y%Tb.Ji

4. Kovács Báhnt

5. Szabo György Robert polgarmester
r

6. Szabó Mihály ...QJU- TtJ..

7. Tánczos László

MEGHÍVOTTAK:

8. Hegedűs Gáborné címtes föjegyző

.

io.

11.

12.
1] :7 (

‚‘

13. . W2.L

14.

15.

16.





A.

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2015-ős év elején márváltoztatni kellett az ügyfélfogadás rendjén. Kerekegyházi falugazdászunk

ugyanis munkahelyet változtatott, ezért a Város ellátására én is be lettem vonva. Hetente kettő napot

Kerekegyházán helyettesítettem több mint fél éven keresztül. A feladatok a szokásosak voltak.

Március 20.-igaz őstermelői igazolványok megújítása adta a fő tennivalót. Ebben változás nem tör

tént. Ha valaki Új igazolványt vált ki, akár három évre is kaphat érvényes igazolványt. Az őstermelők

számában nincs jelentős változás, az előző időszakhoz hasonló a létszám. Két lényeges dologra sze

retném felhívni a figyelmet. Az őstermelők kötelező kamarai tagsága törvényi előírás. Csak akkor szű

nik meg, ha a termelő leadja az őstermelői igazolványát. stermeloi igazolvány birtokában megkez

dett év után már tagdíj fizetése kötelező. A másik, amiről sokan megfeledkeznek, hogy az östermelő

a tagdíját az előző évi árbevétele alapján fizeti. IDe csak abban az esetben lehetséges, ha bevallja./

Az önbevallás megtehető június végéig melyet hosszabbítás követett. Aki azonban augusztus 15.ig

nem rendezte tagdiját annak a kamara állapítja meg. Ez az összeg az elmúlt évben 10000 Ft volt.

Időben történt bevallással ez sok esetben 2000Ft.-al rendezhető lett volna.

A másik főfeladata területalapú támogatások beadásában való közreműködés. Mivel csak egy nap

jutott hetente a községre így az összes hétvégére elrendelt munkanapon itt dolgoztam.

79 db kérelmet segítettem benyújtani. Többnyire az ügyfelek saját ügyfélkapuján. Így egyszerűbb és

gyorsabb is volta beadás. Sajnos sokaknak nem volt idejük kivárni, hogy sorra kerüljenek.

Többen bementek Kecskemétre ahol jentős létszám dolgozott a kiszolgálásukra.

Július végére augusztus elejére esett a gyümölcsösök szemlézése. A termeléshez kötött támogatást

igénylőknél kellett ellenőrizni, hogy az ültetvény megfelel-e a rendelet előírásainak.

Ezt fotóval is dokumentálni kellett.

Hamarosan kezdődik az adategyezetés. A területalapú támogatás feldolgozása során előforduló

átfedések túligénylések rendezése.

Jakabszállás, 2015. 09. 14. Szabó Imre falugazdász





Jakabszállás Község Polgármestere

Elő terjesztés
a 2015. szeptember 21-én tartandó képviselő-testületi ülés 2. sz. napirendi pontjához

Tárv: A településrendezési terv ás helyi építési szabályzat Genevation Aircaü Kü kérelmére
megindított 035/131 hrsz-ú telek beépitésre szánt területi kijelölésére vonatkozó módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A telepűlésrendezési terv és hely-i építési szabályzat Genevation Aircafl KR kérelmére megindított
035/131 hrsz-ú telek beépitésre szánt területi kijelölésére vonatkozó módosítása egyeztetésének - ci

településfejlesztési koneepcióról, ci: integrált településfejlesztési stratégiáról és ci településrendezési
eszközőlaől, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményehől szóló 314/2012. (XL 8.)
Konn. rendelet (továbbiakban Eljr.) első körös -tájékoztatási- szakasza lezárult.

A tájékoztatási szakasz összefoglalása a következő:

70/2013.(VI[L27.) számú önkormányzati határozat szerinti partnerekkel történő egyeztetés
(Eljr. 37.(4)a) szerint)
Tájékoztatót a közműüzemeltetök átvették. a lakossági közzététel megtörtént. Eszrevétel nem
érkezett.

Államigazgatási szervi egyeztetés (Eljr. 37.(4)b) szerint)
Tájékoztatót átvevö államigazgatási szervek:

1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi Osztály
2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi ás Természetvédelmi Főosztály
3. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
4. Bács-Kiskun Megyei Katasztófavéd. Igazg. Vízvédelmi ás Vízügyi Hatóság
5. ADUVIZIG által Országos Vízügyi Főigazgatóság
6. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
7. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
8. Nemzeti Közlekedési Hatóság Utügyi, Vasúti ás Hajózási Hivatala
9. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
10. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Utügyi Osztály
11. Forster Gyula Nemzeti Orökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
12. Kecskeméti Járási Hivatal Epítésügyi ás Orökségvédelmi Osztály
13. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
14. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdőfelügyeleti ás Hatósági Osztály
15. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője
16. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
17. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály
18. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor ‘i 14.
76/58l-800 Fax: 76/581-802

÷ 36 20 939 23 98
potgannesterjakabszalIas.hu
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Etv 6!A.* szerint
települési föépitész
kell

Etv 7.(3)e)
betartandó (csak
olyan célra új terület,
amiből már nincs
szabad)

Etv 7.*(3)h)
betartandó (biológiai
aktivitásénék
változatlansága)

Étv, ‘OTÉK. Eljr.
előírásainak való
mandéktalaxi
megfetelés kelt.
Etvi., 9-13*,
OTEK 2.*
Eljr. 9-17.*, 1-6. mell.

Területrendezési tervi
megfelelés igazolandó
2Eljr. 3. melléklet 12.
sor.

2/2005.(t.l I.) Korni.
rend. szerinti
környezeti értékelés
kell.

Egyeztetés és a
jóváhagyás eljárási
szabályainak
ismertetése.
Elj.37.*(1)-(6)
Etv 8.*(5)
Eljr. 38-40.*

43.

Képviselő-testületi
döntés szerint.

Igazolás
véleményezési
dok-umentációban

Igazolás
véleményezési
dokumentációban

IgazoLás
vélernényezési
dokurnentációban

Képviselő-testületi
döntés szerint

‘Építési és relepülésrendezési követelménvekről szóló 253/l997.(Xll.20.)Korrnányrendelet
2 A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökröl,
valamint egyes településrendezési sajátosjogintézményekröl szóló 3 14/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet

6078 Jakabszállás, Petöfi Sándor u. 14.
76/58l-800 Fax: 76/581-802

± 36 20 939 23 98
polgarrnesterjakabszallas.hu

Vélemények

Kormányhiv. pítésügyi
Osztály

Államigazgatási szerv Hivatkozás Állásfoglalás Válasz
BKD/001/121-5/2015.

ATIKÖTEFE 74571-6-5/2015. Egyeztetésben részt Vélernényezés
kiván venni, résztvevője
vonatkozó hatályos
jogszabályokat
felsorolja.

Kiskunsági Nemzeti Park 2264-2/2015. Kifogása nincs, Véleményezés
Igazgatóság egyeztetést kér résztvevője



rn.
Jakabszállás Község Polgármestere

elektronikus adatokat
közvetlenül a

• tervezönek ad.
ADUVIZIC 0183-006/2015. Adatokat szolgákat, a

módosítással
kapcsolatos konkrét
észrevétele nincs.

Katasztrófavédelmi 35300-540-8/201 5.ált. Alt. Feltételek Belvizveszélyes
Igazgatóság teljesítése területeket a hatályos

Belvizveszélyes terv lehatárolja.
terület lehatárolandó.

Kormányhivatal BKR-00 1/01607-2/2015. Almlános feltételek Véleményezés
Népegészségügyi Főosztály teljesítésével kifogást résztvevője

nem emel.
Egyeztetést kér

Nemzeti Közlekedési Hatóság UVH/UHJ397/3/2015. Nem kíván egyeztetni
Utügyi, Vasúti és Hajózási Hiv.
Kormányhiv. Utügyi Osztály BKJUO/75/5/2015. Kifogása nincs, Véleményezés

‚ egyeztetést kér résztvevője
Járási Hiv. Epítésügyi és BK-OSD/008/596-6/2015. Közvetlen
Orökségvéd. Osztály örökségvédelmi

érdeket nem érint.
Nem kíván
egyeztetni.

Kormányhiv Földhivatala 10040/10/2015. röldvédelmi érdeket Véleményezés
nem sért, egyeztetést résztvevője
kér.

Konnányhiv. Erdőfelűgy. Oszt. BKG/001/6237-2/2015. Nem kíván egyeztetni
HM Hatósági Hivatal. HHU4IO8-1/2015. Érdekkőrén kívüli Véleményezésböl

ügy kimarad.
BKKM-i Meyei rendőr- 03000/5198/03/2014. ált. Nem kíván egyeztetni
főkapitányság
Kormányhiv. Báiuyászati Oszt. SZBKl598-2!20l5. Kifogást nem emel.

egyeztetni nem kíván.
A jóváhagyott tervet

_CD-n kéri.
Nemzeti Média és Hírközlési CE/l7606-3/2015. Egyeztetést kér Véleményezés
Hatóság résztvevője

A véleményezési szakasz államigazgatási szervi résztvevői az Eljr. 37.*(4)bekezdés
figyelembevételével a következők:

1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi Osztály

2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi ás Természetvédelmi Főosztály

3. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
4. ADUVIZIG által Országos Vízügyi Főigazgatóság

5. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

6. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

7. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Utügyi Osztály

8. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

9. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.
76/581-800 Fax: 76/581-802

÷ 36 20 939 23 98
polgannesterjakabszatlas.hu
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Önkormányzatok Eljr. 37.(4)c) bekezdés szerinti véleményeinek összefoglalása

Előzetes tájékoztatót átvette:
1. Bács-Kiskun Megyei Onkormányzat
2. Kecskemét Megyei Jogú Város Onkormányzata
3. Fülöpjakab Községi Onkorrnártyzat
4. Kiskunfélegyháza Városi Onkormányzat
5. Bugacpusztaháza Községi Onkormányzat
6. Orgovány Nagyközségi Onkormányzat

Tájékoztatást adó Hivatkozás Állásfoglalás
önkormányzat
Bugacpusztaháza 127/3/2015. Kifogása nincs

A vélenényezési szakasz önkormányzati résztvevője az Elj. 37.(4)bekezdés
Egyelembevételével: Bugacpusztaháza Községi Onkormányzat

Jakabszállás, 2015. szeptember 17. 1211
Szabó György Róbert

polgármester

Határoz at-te rvezet

Képviselő-testület a telcpülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekröl szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 37. szerinti tájékoztatási
szakaszban érkezett vélemények ismeretében az alábbi döntést hozta:

I. A településrendezési eszközök 035/131 brsz-ú telek beépítésre szánt területi kijelölésére
vonatkozó módosításához az „egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005. (I.
II.) Korm. rendelet I. (3) bekezdése és 3. alapján a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja
indokoltnak, mivel

a) a módosítás csak a település egy részére terjed ki,
b) a módosítás alá vont területen nem végeznek a Fenti Korm. rend. 1. * (2) bekezdés alá

tartozó tevékenységet,
c) a módosítás alá vont területen nem végeznek a fenti Korm. rend. I. (2) bekezdés alá
tartozó környezet-használatot jelentő tevékenységet.

II. A képviselő-testületi kezdeményezéseken túli: jogszabályi átvezetésből következő esetleges
módosításokat tudomásul veszi.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azoimal

6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor u. 14.
76/581-800 Fax: 76/581-802

+ 36 20 939 23 98
polgarmester®jakabszaflas.hu



Előterjesztés
a 2015. szeptember 21-én tartandó képviselő-testületi ülés 3. sz. napirendi pontjához

Tárav: Basa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati
fordulójához való csatlakozásról döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából
2015. augusztus 26-án meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati
Osztöndíjpályázat 2016. évi pályázati felhívásait.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati Osztöndíjrendszer a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányait támogatja.

A Basa Hungarica tőbbszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három
forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok
által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.

Az önkormányzat a támogatás havi összegét - rendeletében meghatározott mértékig -

pályázónként 1.000 - 7.000,- Ft összegben állapíthatja meg.

A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által
támogatott pályázó számára megítélt ösztőndíj összegét.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a települési és a megyei önkormányzat által
megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben,
azonban az 51/2007. (III. 26.) Korm.rendelet 18. (5) bekezdése szerint meghatározott
értékhatárig egészíti ki.

A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2015. október 1.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.

Az önkormányzatnak a nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie a Támogatáskezelő
részére, ha a korábbi pá’yázati fordulók során már tett ilyen nyilatkozatot.

Kérem a Képviselő-testületet, döntsön arról, hogy az ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához
csatlakozik-e. Amennyiben igen, az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom.

6078 Jakabszállás, Petöű Sándor u. 14.
76/581-8O0 Fax: 76/581-802, + 36209392398

polgarmesterjakabszallas.hu

Jakabszállás Község Polgármestere



Határozati javaslat
Bursa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati Osztöndijrendszer
2016. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról döntés

Jakabszállás Község Önkormányzata
azon szándékát, hogy a Bursa
Onkormányzati ösztöndíjrendszer
csatlakozni kíván.
Megbízza Szabó György Róbert polgármestert, hogy a pályázaton
való részvételi szándékot jelezze a pályázat kiírójának.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

•7Szabó György Róbert
polgármester

6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.
!76/581-800 Fax: 76/581-802, + 36209392398

polgarmesterjakabszaIlas.hu

Jakabszállás Község Polgármestere

Képviselő-testülete kifejezi
Hungarica Felsőoktatási

2016. évi fordulójához

Jakabszállás, 2015. szeptember?.



Jakabszállási PolEármesteri Hivatal Jegyzője
6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor u. 14.

Tel: (76) 581-80 1
E-mail: hivatal(jakabszal1as.hu

Előterjesztés
Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-testületének

2015. szeptember 21-ej ülésének 4. napirendi pontjához

Táry: Rendelet alkotása a kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó
szabályokról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi
FUrendeltsége a 35310!1341/2015. ált. számú levelében tájékoztatást adott arról, hogy 2015.
március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/20 14. (XII. 5.)
BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely Új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri
tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan.

A rendelet 225. (1) bekezdése belterületeken tiltja a növényi hulladékok égetését. Kivételt
erre vonatkozóan akkor enged az OTSZ, ha más jogszabály azt megengedi. Ez lehet
önkormányzati rendelet is.

Abban az esetben, ha van önkormányzati rendelet a belterületi égetésre vonatkozóan, Úgy az
abban megjelölt napokon, időpontban az égetés végrehajtható, amennyiben az
önkormányzat nem rendelkezik rendelettel, úgy a belterületi égetés a nap minden
időszakában TILOS! Az utóbbi esetben amennyiben szabadtéri égetést hajtanak végre
belterületen, Úgy a tűzvédelmi hatóság eljárást fog kezdeményezni, csak úgy mint akkor is, ha
az önkormányzat rendelkezik az égetésről, viszont a tevékenység nem az engedélyezett
időpontban történik.

Mivel Jakabszállás Község Önkormányzata még nem alkotott a tárgyra vonatkozóan
rendeletet, javaslom amnk megalkotását, hogy a lakosságot ne hozzuk hátrányos helyzetbe,
kitéve a bírságolás veszélyének. Ugyanakkor az sem lenne jó megoldás, ha állandóan füstben
lenne a település. Amennyiben a rendelet elfogadásra kerül, azt tájékoztatásul meg kell
küldeni a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére.

Jakabszállás, 2015. július 29. „__özs\\

I
;• FW.edűs Gábomé

főjegyző



Jakabszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

/2015. ( ) önkormányzati rendelete
kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontjában foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva, a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. (4) bekezdés b.) pontjában biztosított
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
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A rendelet hatálya kiterjed Jakabszállás község belterületén a természetes és jogi
személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó
vagy ideiglenes jelleggel a község területén élnek, működnek, tevékenykednek.

2.

(1) Kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban hasznosítással (komposztálással) történik, vagy
elszállításáról gondoskodni kell.

(2) Kerti hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha kezelése az (1)
bekezdésben foglalt módon nem lehetséges.

(3) Kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén a tűzvédelmi
szabályok szigorú betartásával kizárólag közötti
időszakban végezhető, kivéve az országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején.

(4) Égetni csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a személyi biztonságot nem
veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(5) A tűz őrzésérőt, állandó fetügyeletéről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója
köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható és a tűz eloltható.

(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell ottani, a parázslást vízzel, tildtakarással vagy egyéb
alkalmas módon meg kell szüntetni.

(7) Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, festék,
illetve ezek maradékai) hulladékot nem tartalmazhat.

(8) Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az avart
és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szántani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan
kis adagokban történhet.

(9) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben és erős szél
esetén.



(10) Az égetés megkezdése előtt javasolt értesíteni az érintett szomszédokat.

3.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép
‘

Szabo György Róbert Hegedűs Gábomé
polgármester * címzetes főjegyző

Altalános in o olás

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet hatályba
lépésével megváltozott a kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályozás. Belterületen
ugyanis tilos a növényi hulladékok égetése. Erre kizárólag akkor van lehetőség, ha azt
jogszabály (önkormányzati rendelet) lehetővé teszi. Mivel a telepüLés falusias jellegű, sok a
kis kert és az abban keletkező növényi hulladék, a lakosság részéről igény mutatkozik azok
szabadtéren történő elégetésére. E lehetőség biztosítása érdekében javasolt a helyi
önkormányzati rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

Megállapítja a rendelet területi, személyi és tárgyi hatályát.

2.

A hulladék égetés csak az Országos Tűzvédelmi Szabályzat figyelembevételével történhet. Az
önkormányzati rendelet a végrehajtás helyi sajátosságait és feltételeit szabályozza.

3.

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.



Hatásvizsgálati lap

1. Társadalmi hatások

A lakosság részére szabályozott keretek között lehetőség nyílik a kerti hulladékok elégetésére.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Az önkormányzat költségvetésére a rendelet megalkotásának nincs hatása.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása a korábbi helyzethez képes nem változik.
Kis mértékben Mst szennyezés kibocsátás csökkenése várható.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek többlet adminisztratív hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei.

Jogszabályi aLapot teremt az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/20 14. (XII. 5.) BM
rendelet.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek

A személyi, szervezeti, tárgyi feltételekre vonatkozó hatása nincs.



Jakabszállási PolEármesteri Hivatal Je2vzője
6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor u. 13.

Tel: (76) 581-801
E-mail: hivatal(űiakabszal1as.hu

Előterjesztés
Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-testületének

2015. szeptember 21-ej ülésének 5. napirendi pontjához

Tárgy: Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatására vonatkozó döntés.

Tisztelt Képviselő-testület!
Az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések ismét pályázhatnak szociális célú
tűzifa vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra. Keménylombos tűzifa esetén a 2014.
december-20 15. február hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának
átlaga alapján legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet az önkormányzat, lágy
lombos tűzifa esetén 3 m3/ellátott mennyiséget, baranakőszén esetén legfeljebb 6 q/ellátott
mennyiség igényelhető. Pályázat benyújtási határideje elektronikusan 2015. szeptember 30.
papír alapon október 1.

Jakabszállás vonatkozásában a következő pályázati lehetöséget jelenti:

Tüzelőanyag fajta I Igényelhető Őnerő A támogatás mértéke
mennyiség

Kemény lombos 326 m3 4t4020 14000 Ft/erdei m3 ±áfa
tűzifa
Lágy lombos tűzifa 489 m3 621030 7500 Ft/erdei m3 +áfa

Bamakőszén 978 q 621030 2500 Ft/q + áfa

Az önkormányzat 2014. évben 336 m3 kemény lombos fára adott be pályázatot, megnyert
248,2 m3-t, melyből felhasznált 217 m3-t, ennek önereje 426.720,-Ft volt. A támogatott
háztartások száma 129 volt.

Határozati javaslat
a) Jakabszállás Község Önkormányzata képviselő-testülete pályázatot nyújt be

tüzelő anyagra mennyiségre, melyhez a szükséges önerőt Ft-ot a
költségvetésében aszociális kiadások terhére biztosítja.

b) Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete szociális célú tüzelőanyagra
nem kíván pályázatot benyújtani.

Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester

Jakabszállás, 2015. szeptember 8.

címzetes főjegyző
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E lő terjesztés
a 2015. szeptember 2 t-én tartand6 képviselő-testületi ülés 7. sz. napirendi pontjához

Tárv: A Vízi Közmű Társulat támogatásáról döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 29-én megtartott
rendkívüli ülésén döntött a Vízi Közmü Társulat megalakításáról és egyidejűleg az 53/2015. sz.
határozatában arról, hogy a működés zavartalan megindításához a Társulat részére támogatást
nyújt, a megalakulásával kapcsolatos összes költséget megelőlegezi és átadja.

A cégbejegyzéshez a cégnyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges a törzstőke
befizetése, melynek összege 500.000.-Ft.
A törzstőkét a bankszámlára a nyitás után át kell utalni, mert ezt a könywelésben is szerepeltetni
kell.
Mivel a Vízi Közmű Társulat addig, amíg nem kéri a hozzájánilásokat a tagoktól nincs egyéb
vagyona. Az önkormányzat. „mint alapító — érdekelt- tag a törzstökét biztosíthatja. Ezt később
visszakapja a befizetések során.

Ennek lebonyolításához szükséges a képviselő testület határozata, melyben a jegyzett tőkét
működés címén megelőlegezi a Vízi Közmű társulat részére.

Fentiek miatt az alábbi határozat-tervezet elfogadását javaslom.

Határozati javaslat

Jakabszállás Község Önkormányzata a 2015. évi költségvetésének tartalék alapja terhére
biztosítja a Vízi Közmű Társulat részére az 500.000.-Ft, azaz Otszázezer forint összegű
támogatást— mint jegyzett tőkét - a cégnyilvántartásba történő bejegyzés lebonyolításához.
Tudomásul veszi, hogy ezt az összeget a Vízi Közmü Társulat akkor utalja vissza az
önkormái»’zat részére, ha a tagi befizetések megindulnak és az összeg a rendelkezésére áll.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azoimal

Jakabszállás, 2015. s2eptember 17.

6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor u. 14.
76/581-80O Fax; 76/581-802, + 36209392398

potgarmesterakabsza1las.hu

Jakabszállás Község Polgármestere

ryörgy Róbert





Jakabszállási PolEármesteri Hivatal Jezvzőie
6078 Jakabszállás. Petőli Sándor u. 14.

lel: (76) 581-801
E-mail: hivatal(aiakabszallas.hu

Előterjesztés
Jakabszállás Község Onkomiányzata Képviselő-testületének

2015. szeptember 21-ej ülésének 6. napirendi pontjához

Tárgy: Dr. Csupor Éva 2. sz. körzet vállalkozó háziorvosa iparűzési adó mentességi kérelme

A helyi adókról 1990. évi C. törvény 39/C (4) és (5) bekezdését beiktatta a 2015. évi
LXXXI. törvény 36. *-a, melynek értelmében az önkormányzat által nyújtható adómentesség,
adókedvennény köre bővült. mivel az a háziorvos és védőnő vállalkozó részére is
megítélhetö. A törvény módosítás 2016. január 1-jén lép hatályba. Ameirnyiben az
önkormányzat biztosítja a mentességet, módosítania kell a helyi adóról szóló 12/2002. (XII.
31.) rendeletét.
„Az önkormányzat által nyújtható adómentesség, adókedvezmény
9/C (4) Az (1)—(3) bekezdésben fog faltaktól eltérően oz önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos,
védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű
iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az adámentességnek,
adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vóllalkozó számára azonosnak kell lennie.
(5) Az (1)—(4) bekezdés szerinti mentesség, kedvezmény csekély összegű (de minimis) tómogatósnak minősül,
amely oz Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásakra
való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban nyújtható”

Az értelmező rendelkezések szerint:
„23. háziorvos, védőnő vállalkozó: az a vállalkozó, aki/amely — gazdálkodó szervezetként vagy egyéni
vállalkozóként — külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátósi vagy védőnői
tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80%-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére
vanatkazó, az Országos Egészségbiztasitási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az
Egészségbiztasítósi Alapból származik”

A törvény szövegéből látható, hogy a kedvezmény megadása nem kötelező és ametmyiben az
önkormányzat annak megadásáról dönt, nem lehet diszkriminatív, minden érintettnek
biztosítani kell (településünk vonatkozásában 3 adóalany érintett), valamint csak akkor adható
a nentesség, kedvezmény, ha a vállalkozási szintű iparűzési adóalap az adóévben a 20 millió
forintot nem haladja meg, (vállalkozási szintű adáalap= éves nettó árbevétel csökkentve az eladott árúk
beszerzési értékével, közvetített szolgáltatások értékével, alvállalkozói teljesítések értékével, anyagköltséggel,
alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költségével) és a nettó árbevétel min. 80 %-a
az OEP-töl származik.

A mentesség, kedvezmény megadása esetén 350-450 ezer forinttal csökkenne az iparűzési adó
bevétel. Jelenleg az önkormányzat hatályos rendelete nem tartalmaz mentességet,
kedvezményt. Az elmúlt év novemberében Felmerült az östermelők mentessége is, melyet
akkor nem támogatott 32 önkormányzat.



Határozati javaslat

a) változat: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. január 1-től
biztosítani kívánja a helyi iparűzési adó alóti mentességet a helyi adóról szóló 1990. évi C.
törvény értelmező rendelkezésében foglalt háziorvos és védőnő vállalkozó személyi kör
részére.
Megbízza ajegyzőt, hogy a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítását készítse elő.

b) változat: Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván élni a helyi
adóról szóló 1990. évi C. törvény által biztosított lehetőséggel, további mentességet,
kedvezményt nem állapít meg a helyi rendeletében.
Felelős: Hegedűs Gábomé címzetes főjegyző
Határidő: 2015. november 30.

Jakabszállás, 2015. szeptember 10.

j, %tJ
Gáomé

ímzetes főjegyző



GENEVATION

Tárgy:Meghívó
Genevation Aircraft Kft.
Jakabszállás
SporwepWőtér, II. Körzet 11. -

6078

Jakabszállás Község Önkormányzata
Szabó György Róbert
Polgármester ór részére

Jakabszállás
Petőti Sándoru. 14.
6078

Tisztelt Polgármester Úr!

Örömmel értesitjük. hogy gyártóesamokunk Jakabszállás repüktcrén felépült, melyben megkezdtük

tevékenységünket.

Ennek kapcsán tisztelettel szeretnénk meghivni Jakabszállás község vezerőit, a tiszteli képviselő

testületet és a Polgármesteri Hivatal vaiamennyi dolgozóját, hogy hemutathassuk Önöknek gyártói

környezetünket, megismerhessékvállalawnkar, technológiánkat.

A látogatás időpontját illetően igyekszünk alkalmazkodni Önökhüz. Kérem, hogy az időpont

visszajelzéssel együtt a látogatói létszámot Is legyenek szívesek megküldeni.

A látogatás tewezctt ideje kh. 1,5 óra.

Jakabszállás, 2015. szeptember 10.

Tisztelettel:

C

Szabó Viktor István
Ügyvezető

/r.:a
Genevation Aircraft kft.

S,rkt-i’ 11-6000 Kec5kemét, Buzogány út Q. 1/4. !ncy H-6000 Krcskemt. Szent István Kit 24. H-EO7ujakabszállás,035/130 hrsz., SportrepüIótr



GENEVATION

Helyszín: Jakabszállás, Sport repülőtér
• Cím: 6078 Jakabszállás, H. küjzetil. Sportrepülötér
• GPS: N464453, E01936J9 (googlc maps: +46° 44’ 53.00”, +19° 36’ 19.00”)
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Gtnevation Aircraft Kit
H—6 Kecskemét, Buzogány Út 8• /4 11-6000 Kecskemét, Szent István Krt 24. H—607B Jakabszállás, 035/130 hrsz. Sportrcpülótér



Tájékoztatás az önkormányzati adóbevéteiekről
Gépjárműadó

A gépjárműadónál az adó alapja a hatósági nyilvántartásban feltüntetett KW-ban kifejezett teljesítmény. Az adó

mértéke a gépjármű gyártási éve szerint változik 140 Ft/KW —345 Ft/KW-ig.

Mozgáskorlátozott kedvezmény max. 13.000,- Ft-ig jár.

Jakabszállás községben 2015. augusztus 31. napjáig 1058 fő rendelkezik gépjárművel, ebből 10 fő

mozgáskorlátozott kedvezményben részesül.

2015.08.31. napjáig 33.972.175 Ft gépjárműadó lett előírva.

Eddig a napig befolyt összeg: 26.483.438 Ft, melynek 60%-a 15.354.567,- Ft került átutalásra a Kincstár javára,

az Önkormányzatnál maradó összeg pedig 10.236.378- Ft. 2015. augusztus 31-ig a hátralék: 10.013.155,- Ft.

Iparűzési adó

A helyi iparűzési adó tekintetében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes

jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

Az adó alaya a vállalkozó.

Az adó alapja állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a nettó árbevétel, csökkentve az eladott

áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, alapkutatás, kísérleti

fejlesztés, adóévben elszámolt közvetlen költségével.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adót a tevékenység végzésének naptári napjai

alapján kell megállapítani.

A helyi önkormányzati rendelet alapján az adó mértéke telepűlésünkön az adóalap 1,4%-a. (Ez a törvény

szerinti minimum.)

Iparűzési adóbevallást 2015. évben 259 fő adóalany nyújtott be. Az előírt folyó évi terhelés 35.867.514 Ft.

Befizetésre került 21.592.236,- Ft, hátralék 2015.08.31-ig pedig 7.532.980,- Ft.

Az önkormányzat hatályos rendelete nem tartalmaz adókedvezményre, adócsökkentésre vonatkozó

előírásokat, de erre csak a törvényben meghatározott esetekben van lehetőség és nem lehet diszkriminatív.

Az önkormányzat iparűzési adóbevételét csökkenti az e-útdíj, mely ebben az évben 2.535.679,- Ft. Idén ezt a

pénzkiesést nem kompenzálták. (tavalyi évben 100 %-ban visszakaptuk)

Mezöőri lárulék

Az Önkormányzat a Földhivataltól térítésmentesen megkapta Jakabszállás külterületi ingatlan adatait. Ezek

feldolgozásra kerültek, az adategyeztető leveleket megkapták az űgyfelek. A visszajelzéseket legkésőbb 2015.

október 16-ig kell megtenni.

Az elsődlegesen feldolgozott adatok alapján, ha mindenki befizetné a járulékot kb. 945.000,- Ft bevétel

származna belőle éves szinten.

2014. évi befizetés 141.250,- Ft.

2015. szeptember hónapban befolyt mezőőri járulék összege (melyben benne van a visszamenőleges befizetés

is): 175.600.-Ft

Jakabszállás, 2015. szeptember 18.

•dóügyi főelőadó





MEGHÍVÓ

Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke,a Mindszenty Társaság elnöke

és a Mindszenty Társaság Tagjai, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város

Önkormányzata szeretettel meghívja Önt, családját, barátait, ismerőseit

2015. szeptember 27-én (vasárnap) 15.00 órakor

kezdődő érseki szentmisére a Nagytemplomba, ahol Mindszenty József bíboros

atyára emlékezünk.

Ünnepi szentmisét tart:
dr. Bábel Balázs érsek

dr. Jeney Gáborplébános

A szentmisét követően kerül sor - a Nagytemplom előtti téren — felállított

Mindszenty szobor szentelésére.

Közreműködik: a Barátok Együttes

Szeretettel várjuk a kecskeméti, Kecskemét környéki keresztény
híveket.

/keresztyén





Tisztelt Szabó György Polgármester Úrl

Alulírott azzal a kéréssel fordulok önhöz, hogy a Jakabszállás Petőfi Sándor u. 15 szám alatti orvos-
lakás hőszigetelésében, illetve lehetőség s2erint nyílászáróinak korszerűsítésében Segítséget nyújtani
szíveskedjen. A nyílászárók állapota és a hőszigetelés hiánya a lakás állagmegóvását Is csaknem
ellehetetleniti a téli időszakban.

Tisztelettel

Dr Szabadkai Gábor Péter

Jakabszállás

2015,09.17.



Költségvetési tervezet

Emeleten lévő 30-as fal höszigetelése kb.: 95000,..

Emeleten a mennyezet szigetelése kb.: 30000,-

Padlásra kivezető ajtó hőszigetelése kb.: 18000,-

Nedvesség ellen védő fólia kb.: 15000,-

Gipszkarton belső részre kb.; 35000,-

záró elemek kb.: 25000,-

csavarok kb.: 10.000,-

Anyagköltség: 228.000,- Ft

Munkadíj: nettó 90.000,- 160.000,- Ft

Várható költség összesen: 388.000,- Ft

1L4 kL°,



Jakabszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

10/2015. (X. 06.) önkormányzati rendelete
keni hulladék égetésére, valamint a tűzgvújtásra vonatkozó szabályokról

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-[estülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a.) pontjában foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva, a környezet védelmének általános
szabályairól szóló I p95. évi LIII. tv. 48. (4) bekezdés b.) pontjában biztosított felhatalmazás
alapján a következőket rendeli cl.

A rendelet hatálya kiterjed Jakabszállás község belterületén a természetes és jogi személyekre,
valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes
jelleggel a község területén élnek, müködnek. tevékenykednek.

2.

(1) Kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban hasznositással (komposztálással) történik. Vagy
elszállításáról gondoskodni kell.

(2) Kerti hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha kezelése az (1) bekezdésben
foglalt módon nem lehetséges.

(3) Keni hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén a tűzvédelmi
szabályok szigorú betartásával kizárólag szeptember I -től április 30-ig kedd és csütörtökön 14
és 20 óra közötti idöszakban, valamint szombaton 6 és II óra között végezhető, kivéve az
országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején.

(4) Égetni csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a személyi biztonságot nem
veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(5) A tűz őrzéséről. állandó felügyeletéröl ás veszély esetén annak eloításáról a tűz gyújtója
köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható és a tűz eloltható.

(6) Az égetés befejezésével a tüzet cl kell oltani, a parázslást vízzel, földtakarással vagy egyéb
alkalmas módon meg kell szüntetni.

(7) Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, festék,
illetve ezek maradékai) hulladékot nem tartalmazhat.

(8) Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A fUstképződés csökkentése érdekében az avart és
a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani. szárítani kell. és az eltüzelés csak folyamatosan kis
adagokban történhet.

(9) Tilos az avar ás kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben és erős szél esetén.

(10) Az égetés megkezdése előtt javasolt értesíteni az érintett szomszédokat.



3. *

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szabo Gyorgy Robert (f q4 Hegedus Gabome
polgármester

»‘;/ J címzetes főjegyző
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