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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november
09-én 14.30 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal oktatóterme.

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

Meghívottak: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző,

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa.

Szabó György Róbert polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 7
fő képviselö jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek Miklovicsné Faragó Rózsát kéri fel, akit a testület
egyhangúan elfogad. Javasolja az írásban kiadott meghívóban szereplö napirend
megtárgyalását, valamint új napirendi pontként javasolja felvenni:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (
rendelete a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés
intézményi térítési díjáról szóló 9/2015. (VIII. 04.) önkormányzati rendelet
módosítását.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, kiegészítés a
napirendi ponthoz?

Szabó Mihály javasolja a „Jakabszállás Községért” kitüntető cím odaitéléséről szóló
előterjesztés megtárgyalását „zárt” testületi ülésen.

„Jakabszállás Községért” kitüntető cím odaítélése. (zárt ülés)
Előadó: Szabó Mihály önkormányzati képviselő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat ős tartózkodás nélkül az
alábbi napirendet fogadja el:

Napirendi pontok:

1. A mezőőr beszámolója az elvégzett feladatokról.
Előadó: Lengyel Gábor mezőőr.
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2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről.
Előadó: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző.

3. A helyi iparűzési adóról szóló 12/2002. (XII. 31.) rendelet módositása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester, Hegedűs Gáborné címzetes
főjegyző.

4. Jakabszállás Község Önkormányzata 2016. évi koncepciójának
megtárgyalása, a 2016. évre tervezett fejlesztési, felújítási, karbantartási
m un ká król.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

5. A Jakabszállási Polgármesteri Hivatalban a 2015. évi igazgatási szünet
elrendeléséről szóló /2015. ( ) önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

6. Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatási kérelme.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

7. A Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
megállapodásának módosítása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

8. Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módja.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

9. Dunamellék Leader Egyesület részére visszatérítendő támogatás nyújtása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

10. Borela Bt. árajánlatának megtárgyalása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

11 .Szociális tűzifa juttatásról rendelet alkotása.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

12.Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.
) rendelete a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 9/2015. (VIII. 04.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

13.Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.

14. „Jakabszállás Községét’ kitüntető cim odaítélése. (zárt ülés)
Előadó: Szabó Mihály önkormányzati képviselő.

Napirendi pontok előtti felszólalás:

Kovács Bálint megkérdezi, hogy mi az oka annak, hogy a testületi ülések időpontja
nem az SZMSZ-ben meghatározott időpontokban kerül megtartásra?
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Szabó György Róbert elmondja, hogy nincs különösebb oka. Az élet hozza így. Az
október hónap végén esedékes testületi ülésre a gazdálkodási főelőadá nem tudta
elkészíteni az előterjesztéseit és ezért nem került megtartásra. Azt ígérte, hogy
november 9-re elkészíti, de ez is meghiúsult, mert két minisztériumi ellenőrzés és
határidős munkák miatt nem készült el. Az októbert megelőző hónapokban pedig
augusztus 31-én és szeptember 28-án is voltak testületi ülések. December 3-án
közmeghallgatásra kerül sor. December utolsó hétvégéjén az ünnepek miatt nem
lesz testületi ülés.

Tánczos László felhivja a figyelmet arra, hogy mindig az utolsó hétfőn volt eddig a
testületi ülés. Nekik hetekkel korábban tudni kell az időpontot, hogy a saját munkáikat
ennek ismeretében tervezhessék.

Szabó György Róbert elmondja, hogy október 16-án e-mailben értesítette a testületi
és bizottsági tagokat a várható események időpontjairól, az aktuális változásokról. A
Jegyző Asszonnyal is egyeztetve alakították ki az Új testületi ülés időpontját.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

Az 1. napirendi pont előadója Lengyel Gábor mezőör.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a mezőőr írásos beszámolóját a képviselők
megkapták. Ez csak egy kivonat az elvégzett feladatokról, mert ettől sokkal több
munkát kell ellátnia. Felkészülés volt, vizsgáznia kellett, bizonyos jogköröket
közbiztonsági referensként lát el. Amennyiben a tanyagondnok nem elérhető, akkor
oda is be lesz vonva szükség szerint. A kóbor kutyákkal kapcsolatban megjegyzi,
hogy a beszámolóban jelzett 3 db-bal szemben egész évben közel 10 db kutyát
vittek be a menhelyre. Volt egy szerencsés kimenetelű eset. Felkéri a mezőőrt, hogy
mondja el.

Lengyel Gábor, elmondja, hogy befogtak egy lesoványodott kutyát. A következő
alkalommal, amikor szállítani akartak egy másik ebet, az állatvédők jelezték, hogy
nincsen hely, mert az előzőleg beszállított kutyus 8 kiskutyát ellett. A megyei
állatvédőkkel, a vadászokkal tartja a kapcsolatot. A múlt hét pénteken Kiskunmajsára
kellett mennie hivatalos ügyben. Közben jelezték neki, hogy az egyik gazdálkodó
marhái kiszabadultak és a szomszéd vetésére mentek legelni. Az állattulajdonost
felhívta telefonon a bejelentéssel kapcsolatban. Fél órán belül az állatokat
visszaterelték a helyükre. A földtulajdonos meg volt elégedve a gyors intézkedéssel.
Személyesen is felkereste az érintetteket. A lakosság tudomással bír az
elérhetőségéről és keresik.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy birtokvitás ügye volt-e már?

Lengyel Gábor elmondja, hogy eddig még nem.

Szabó György Róbert elmondja, hogy várhatóak birtokvitás ügyek, mert az utak egy
része már ki van méretve, a többi kimérése pedig folyamatban van.
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Szabó Mihály elmondja, hogy a volt mezőőr több éves munkaviszony után nyugdíjba
vonul és javasolja, hogy ismerjék el munkáját. Vállalja, hogy elkészíti az
előterjesztést.

Szabó György Róbert egyetért a javaslattal.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
10012015. (Xl. 09.) határozata
A mezőőr beszámolója az elvégezett feladatokról.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Lengyel Gábor mezőőr feladatairól szóló beszámolót
elfogadja.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal.

A 2. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

Szabó György Róbert felkéri Hegedűs Gábornét a Polgármesteri Hivatal
tevékenységéről szóló előterjesztés ismertetésére.

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy évente köteles a testületnek beszámolni a
Polgármesteri Hivatal munkájáról. Az írásos beszámolót a képviselők kézhez kapták.
Elmondja, hogy egy nehéz éven van túl az apparátus. Minden dolgozó megfelelő
munkát végzett, köszönetét fejezi ki részükre. Felhívja a figyelmet arra, hogy folyik az
országban a központosítás, amely a Polgármesteri Hivatal és az Onkormányzat
feladatait érinti. Fegyelmezett köztisztviselőként alkalmazkodni kell az Új helyzethez.
Az új kihívásoknak meg kell felelni. Megköszöni a testületnek, hogy korábban és
jelenleg is biztosítják a feltételeket az önkormányzat működéséhez. Ebben bízik most
is és a továbbiakban is, mert ha nem működnek együtt, akkor nincsen haladás.
Megköszöni mindenkinek a munkáját.

Szabó Mihály megjegyzi, hogy elfogadásra javasolja a beszámolót. A településen
fontos szerepet töltenek be az anyakönyvvezetők. A hivatalban 4 fö rendelkezett
állandó, teljes körű szakvizsgával. A munkaviszonya megszűnésével ilyen jellegű
feladatot nem láthat el személy szerint.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza;

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
101/2015. (Xl. 09.) határozata
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről.
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Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyzö
Határidő: azonnal

A 3. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester ás
Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a helyi iparűzési adóról szóló 12/2002. (XII.
31.) számú rendelet módosításáról szóló előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság részletesen megtárgyalta, és nem támogatta a rendelet módosítását. Ezt a
tényt kéri határozatba foglalni.

Hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 7 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
10212015. (Xl. 093 határozata
A helyi iparűzési adóról szóló 12/2002. (Xli. 31.)
rendelet módosítása.

Jakabszállás Község Önkormányzata 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 Gáborné címzetes főjegyző
Határidő: 2015. november3o.

A 4. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a Jakabszállás Község Önkormányzata
2016. évi koncepciójának megtárgyalása, a 2016. évre tervezett fejlesztési felújítási,
karbantartási munkákról szóló előterjesztést a Pénzügyi és Ugyrendí Bizottság
ülésén részletesen megtárgyalta. A Bizottság javasolja az ott elhangzottak alapján a
határozatot elkészíteni. A polgármester kéri a képviselőket, hogy javaslataikat
írásban tegyék meg.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
103/2015. (XI. 09.) határozata
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Jakabszállás Község Önkormányzata 2016. évi koncepciójának
megtárgyalása, a 2016. évre tervezett fejlesztési felújítási,
karbantartási munkákról.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta az Onkormányzat 2016. évi koncepcióját és
a következő évre tervezett fejlesztési, felújitási és
karbantartási munkákra vonatkozó igényeket. A Pénzügyi
és Ugyrendi Bizottság ülésén elhangzott javaslatok az
alábbiak:
- szolgálati lakások felújítása,
- belterületi útfelújitások a műszaki ellenőr költsége, az

önerő összege,
- 54-es számú főútvonal melletti kerékpárút kivitelezése,
- Jókai utca felújítása,
- játszótér felújítása,
- Önkormányzat épületére 3 db előtető készítése,
- több térfigyelő kamera kihelyezése,
- a hivatalban a számítógépek felújítása,
- a temetői emlékfal, a kerítés, a ravatalozó épületének

felújítása,
- a Nyár és Sport utca végén közvilágítás kiépítése,
- külterületen a Tojótelephez vezető gazdasági út mellett

transzformátor állomás áthelyezése,

- kerékpárút kivitelezése a temető felé,
- az egészségügyi és egyéb intézmények

korszerűsítése,
- a Művelődési Ház külső felújítása,
- a vasútállomás épületének rendbetétele,
- erőgép beszerzése traktor, gréder, személygépkocsi,
- gazdasági utak felújítása (Tojótelepnél,

Csirketelepnél),
- a helyi termék értékesítésére szolgáló piac kialakítása,
- közösségi létesítmények, a település képét

meghatározó épületek külső felújitása,
- tanyavillamosítás,
- a közétkeztetés fejlesztése,
- a falugondnoki, és a mezőőri szolgálat fejlesztése,
- külterületi utak felújítása,
A polgármester felkérte a képviselőket, hogy írásban adják
le igényüket a fenti tárgy vonatkozásában.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal.
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Az 5. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

Szabó György Róbert felkéri Hegedűs Gábornét az előterjesztés ismertetésére.

Hegedűs Gáborné ismerteti a Jakabszállási Polgármesteri Hivatalban a 2015. évi
igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló
előterjesztést. A közszolgálati tisztviselökről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.
(3) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a Képviselő-testület — a Kormány
ajánlásának figyelembevételével — a rendes szabadság kiadására igazgatási
szünetet rendeljen el. Az Ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg
a köztiszwiselő adott évre megállapított alapszabadságának 3/5-ét, ami 15
munkanapot jelent. Az erre vonatkozó 30/2012. (Ill. 7.) Korm. rendelet 13. (1)
bekezdése szerint az igazgatási szünet időtartama nyáron öt egybefüggő naptári hét,
amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart, télen két egybefüggő
naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart. A javaslat szerint
december 21-től december 31-ig tart az igazgatási szünet. Az elengedhetetlenül
szükséges — anyakönyvezési - feladatokat biztosítani kell. A bennmaradt
szabadságok így kiadásra kerülhetnének és nem torlódnának fel. Mindezen
szabályok figyelembevételével javasolja a következő rendelet-tervezet elfogadását.

Szabó Mihály javasolja, hogy adjanak lehetőséget arra, hogy az adótartozások
kiegyenlitésre kerüljenek.

Hegedűs Gáborné megjegyzi, hogy előzetes egyeztetés alapján.

Szabó György Róbert elmondja, hogy az ügyfelek adótartozásukat átutalással, vagy
csekken fizetik be a postán. Az átutalt összeg 1 órán belül a célszámlán van. A
pénztáros az év végi zárás miatt elvégzi feladatát az igazgatási szünet ellenére is.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015. (Xl.24.) önkormányzati rendelete a 2015. évi igazgatási szünet

e I rendelésé ről

(A rendelet szövege mindenben megegyezik az előterjesztésben foglalt tervezet
szövegéveL)

A 6. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
támogatási kérelmére vonatkozó előterjesztést, melyet a testület tagjai írásban
megkaptak.
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A képviselő-testület 7 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
10412015. (XI. 09.) határozata
Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatási kérelme.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség (6000
Kecskemét, Deák Ferenc tér 4.) kérelmére a
tűzmegelőzés, a katasztrófák elleni védekezés, a polgári
védelmi, a mentő-tűzvédelmi tevékenység
eredményesebb végrehajtása érdekében a 2016. évi
elszámolási időszakra vonatkozó 200.000.- Ft, azaz
kettőszázezer forint összegű támogatásban részesíti.
Felhatalmazza Szabó György Róbert polgármestert a
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal
kötendő támogatási szerződés aláírására, valamint az
összeg átutalására.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal.

A 7. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti a Kiskőrös és Térsége Ivóvizminöség-javító
Onkormányzati Társulás megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztést.
Kiskőrös és Térsége Ivóvizminőség-javító Onkormányzati Társulás (továbbiakban:
Társulás), abból a célból alakult, hogy a Dél-alföldi Régió Ivóvizminőség-javító
Programjának II. — megvalósítási — szakaszában eredményesen vegyen részt, az
ivóvízminőség-javító beruházásokhoz a megfelelő mértékű önerő biztosítása mellett,
Magyarország költségvetése és az Európai Unió által biztosított vissza nem térítendő
támogatás lehívására jogosultságot szerezzen, majd a tervezett beruházás
megvalósulását, működtetését, az egységes, lakosságbarát díjpolitikán alapuló
egészséges ivóvíz szolgáltatást biztosítsa.

A Társulás működését szabályozó Társulási Megállapodás (továbbiakban:
Megállapodás) 2010.02.03-án került aláírásra, mely több alkalommal módosításra
került.

A Megállapodás V.3. pontjában rendelkeztek az önkormányzatok a KEOP projekt
keretében megvalósuló/beszerzésre kerülő vagyonról és annak tulajdonjogáról az
akkor hatályban lévő jogszabályok alapján. Ezen kérdések a projekt lezárásának
közeledtével ismételten előtérbe kerültek, ezért a jelenlegi megállapodást módosítani
szükséges.
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Időközben kihirdetésre került, majd többször módosult a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény (Továbbiakban: Vksz.), melynek rendelkezései
értelmében szükséges a Megállapodás V.3. pontjának és a 4. számú mellékletének
módosítása,

A Vksz. 8. 5 -nak értelmében:
„8. 5 (1) Ha a víziközmű nem állami vagy önkormányzati beruházásban jön létre, a
beruházó a víziközmű tulajdonjogát a víziközmű üzembe helyezésének időpontjában
az ellátásért felelősre átruházza. Az átruházásról a felek szerződést kötnek.
(2) Az ellátásért felelős az átvételt csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a
létrehozott vízilétesitmény nem felel meg a 6. 5 (4) és (5) bekezdésében
meghatározott követelményeknek.
(3) Ha az ellátásért felelős és az érintett viziközmű-rendszerre nézve vele viziközmű
üzemeltetési jogviszonyban nem álló beruházó, az (1) bekezdés szerinti víziközmű
térítésmentes átruházásáról állapodik meg, a térítésmentes vagyonátwházás az
általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül.”

A fenti változások figyelembe vételével módositásra került a Megállapodás, amely a
határozat-tervezet mellékletét képezi.

A fentiek alapján javasolja, hogy a képviselő-testület a társulási megállapodás
módosításának tárgyában a határozat-tervezetben foglaltak szerint döntsön.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy ennek a projektnek mikor lesz a befejezése és van
e még valakinek plusz követelése?

Szabó György Róbert, 2015. december3l. Követelés nincsen.

Bukovszki Sándorné megkérdezi, hogy a rendszer átmosása megtörtént-e már?

Szabó György Róbert, még nem került rá sor, december 31-ig annak Is meg kell
valósulnia.

A képviselő-testület 7 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
105/2015. (Xl. 09.) határozata
A Kiskőrös és Térsége Ivóvizminőség-javitó
Onkormányzati Társulás megállapodásának
módosítása.

1. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító
Onkormányzati Társulás megállapodásának módosítását
a határozat-tervezet mellékletében foglaltak szerint
jóváhagyja.
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó György Róbert
polgármestert az 1. pontban foglaltak szerinti módosított —

az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 8. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

Szabó György Róbert felkérí Hegedűs Gábornét a Családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatási feladatok ellátásának módjáról szóló előterjesztés ismertetésére.

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy 2016. január 1-től jelentős változások lépnek
életbe a szociális és gyermekjóléti feladatok terén. A 2015. évi CXXXIII. törvény
tartalmazza az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú törvények módosítását.
1.) 2016. január 1-től csak egy szervezeti és szakmai egységben működhet a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat.
Emiatt a települési önkormányzatoknak 2015. október 31-ig felül kell vizsgálniuk a
családsegités, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját,
szervezeti kereteit. Továbbra is a lehetséges társulás útján történő feladatellátás.
A települési önkormányzatoknak 2015. november 30-ig kell dönteniük a
feladatellátás új rendelkezéseknek megfelelő biztositása módjáról, és ezen időpontig
kérelmezniük kell a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását.
A gyermekjóléti szolgálat a járásszékhely településen működő gyermekjóléti
központnak 2016. január 10-ig a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó
hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló
tevékenységek folyamatban lévő iratanyagait, 2016. január 31-ig a lezárt iratanyagait
át kell adnia.
A család — és gyermekjóléti szolgálat finanszírozási szabályait a Magyarország 2016.
évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú melléklete tartalmazza.
Megváltozik a finanszírozás módja. Eddigi lakosságszámú finanszírozás helyett
számított létszám alapján történik a finanszírozás.
Jelenleg önkormányzatunk a Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ keretében
Látja el ezeket a feladatokat és a társult másik három önkormányzattal együtt
megvalósul az egy szervezeti egységben történő feladatellátás. Az egy szakmai
egységben való működés az intézményen belül megoldható a jövőben is. Javasolja,
hogy a Képviselőtestület 2016. január 1-től továbbra is a társulási keretek között a
Szolgáltató Központon belül lássa el ezeket a feladatokat.
Társulás esetében is településenként 1-1 szakmai létszám kerülne finanszírozásra.
Az eddig eltelt 10 év alatt megfelelő szakmai és szervezeti struktúra épült ki az
intézményben, a feladatellátás módja a jövőben is zavartalanul működhet a társulási
keretek között.
2.) A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, Időskorúak nappali intézményi
ellátásának finanszírozása nem változik. A támogató szolgáltatás esetében a
pályáztatási rendszer 2016. január 1-jétől megszűnik és a fenntartók a költségvetési
törvény által meghatározott feltételek szerint fognak támogatásban részesülni.
Kéri a tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjenek véleményüket, észrevételüket
előadni az ülésen, és a tájékoztatót megvitatni, és a határozat-tervezetet elfogadni.
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A képviselő-testület 7 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
10612015. (Xl. 09.) határozata
Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási
feladatok ellátásának módja

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felülvizsgálta a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti
kereteit és az e feladatra kötött ellátási szerződést.
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a családsegités és a gyermekjóléti
szolgáltatási feladatokat 2016. január 1-töl továbbra is a
Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti
Feladatellátó Társulás útján látja el, a Helvéciai
Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ keretén belül
egy szervezeti és szakmai egységben.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: értelemszerűen
A határozatról értesül:
társult önkormányzatok képviselő-testületei
Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ vezetője
Pénzügyi Iroda

A 9. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti a Dunamellék Leader Egyesület részére
visszatérítendő támogatás nyújtására vonatkozó előterjesztést. Elmondja, hogy a
Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság ülésén megtárgyalásra került az anyag, melyet a
bizottság a testületnek elfogadásra javasol.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
107/2015. (Xl. 09.) határozata
Dunamellék Leader Egyesület részére
visszatéritendő támogatás nyújtása.

1.1 Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Dunamellék Leader Egyesület, mint LEADER
Helyi Akciócsoport cimbirtokos részére külön
megállapodás alapján működésének előfinanszírozása
céljából 588.375.- Ft, azaz Otszáznyolcvannyolcezer
háromszázhetvenöt forint összegű visszatérítendő
támogatást nyújt, melyet legkésőbb 2015. október 28-ig
rendelkezésre bocsát.
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2.! Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza Szabó György Róbert
polgármestert a megállapodás elkészítésére és aláírására.

3.! Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az 588.375.- Ft, azaz Otszáznyolcvannyolcezer
háromszázhetvenöt forint összegű visszatérítendő
támogatást a 2015. évi költségvetésről szóló
önkormányzati rendeletében biztosítja.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 10. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Borela Bt.
kérelmét és árajánlatát a Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság ülésén megtárgyalta és
kinyilvánította, hogy önköltségi áron kívánja a területet értékesíteni.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
10812015. (Xl. 09.) határozata
Borela Bt. árajánlatának megtárgyalása.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy önköltségi áron kívánja értékesíteni a
területet. Az önköltségi ár nettó 1.500.- Ft/m2.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Ali. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző.

Szabó György Róbert felkéri Hegedűs Gábornét a Szociális tűzifa juttatásról szóló
rendelet ismertetésére.

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy a Képviselőtestület 2014 évben a szociális tűzifa
pályázaton sikeres volt, melynek eredményeképpen kemény lombos fafajból 216 m3
mennyiséget osztott szét 138 háztartás részére.

Ebben az évben szintén benyújtotta az önkormányzat a pályázatot, mely sikeres volt,
ezért ennek keretében 127 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására lesz
lehetősége az önkormányzatnak. A tűzifa szállításával kapcsolatos költségek az
önkormányzatot terhelik. A szociális célú tüzelőanyagban részesülötől
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ellenszolgáltatást nem lehet kérni. A kiosztást 2016. február 15-éig kell elvégezni, a
pénzügyi felhasználás elszámolásának legkésőbbi időpontja 2016. március 31.

Tekintettel arra, hogy az előző évben az önkormányzati rendeletben meghatározott
feltételek szerint eredményesen és a lakosság megelégedésére került kiosztásra a
tűzifa, javasolja annak megfelelő tartalommal elfogadni a rendelet tervezetet. (Azért
kell Új rendeletet alkotni, mert az előző évben megalkotott rendelet hatályát
vesztette.)

Szabó Mihály megkérdezi, hogy a fa elszállítását a kérelmező megoldja-e?

Szabó György Róbert elmondja, hogy a Níva segít az arra rászorulóknak a
kiszállításban. Az előző évhez hasonlóan most is az Egészségügyi és Szociális
Bizottság tárgyalja meg a kérelmeket. Örülne annak, ha minél előbb szétosztásra
kerülne a szociális célú tűzifa. Elmondja, hogy a külterületi utakról sok fa be van
gyűjtve. Ezzel az a cél, hogy az utak legyenek kitakarítva. A parkerdőben a
játszótéren az egész körbe lesz rakva farönkökkel.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy mikorra várható a szállitás?

Szabó György Róbert elmondja, hogy a KEFAG szállít, a pontos időpontot még
nem tudja. A cél az, hogy minél közelebbről szállitsanak, hogy ne legyen sok a
szállítási költség, amely kb. 4-500 e Ft-ba kerül, melyet az önkormányzat fizet.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1212015. (Xl.24.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

(A rendelet szövege mindenben megegyezik az előterjesztésben foglalt tervezet
szövegéveL)

A 12. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző.

Szabó György Róbert felkéri Hegedűs Gábornét a gyermekek napközbeni ellátása
keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló
rendelettervezet ismertetésére.

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy a Jakabszállás Község Önkormányzatának a
gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi
térítési dijáról szóló 9/201 5. (VIII. 04.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2.
5-ában meghatározott 1. sz. melléklete alábbi két ponttal kiegészítésre kerül:

„3.1./ Bölcsődében a gondozási dij összege: 0.-Ft
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3.2.1 Bölcsődében az időszakos gyermekfelügyelet díja: 350.-Ftióra”

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015. (Xl.24.) rendelete

a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés
intézményi térítési díjáról szóló 912015. (VIII. 04.) önkormányzati rendelete

módosításáról

(A rendelet szövege mindenben megegyezik az előterjesztésben foglalt teivezet
szövegével.)

A 13. napirendi pont: bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre
váró ügyek.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy a csatomatisztítás mennyibe kerül?

Szabó György Róbert elmondja, hogy 8 e Ft+ÁFN munkaóra.

Tánczos László megkérdezi, hogy összességében ez mekkora összeget jelent?

Szabó György Róbert elmondja, hogy helyi vállalkozó végzi a munkagépeivel a
csatornák tisztitását. Nem kérdezte meg, hogy hány munkaóránál tartanak, de 500 e
Ft körüli összeg bizonyára lesz a várható költség. A Béke utca mögötti csatornában
öles fák vannak.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy befejeződik-e a munka ebben az évben?

Szabó György Róbert elmondja, hogy valószínű, hogy áthúzódik jövőre.

Tánczos László felhívja a figyelmet arra, hogy az ilyen jellegű munkák megkezdése
előtt a testületi tagokkal tárgyalja meg, mert utólag már nem lehet módosítani az
elvégzett munkákon.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy milyen problémát lát ebben a
munkafolyamatban?

Tánczos László, hiányos az ismeretanyaga, utólag szerez tudomást bizonyos
döntésekről, nem egyértelmű a 200 e Ft-os költséghatárbeli döntés.

Szabó György Róbert tájékoztatásul elmondja, hogy a belső ellenőr hívta fel a
figyelmet az alábbiakra. A Képviselő-testület a bevétel és kiadások költségét a
kiemelt előirányzatokban, államigazgatás szerinti bontásban hozza meg a
költségvetési jogszabályát, amely tartalmazza az általános és céltartalékot. A
következő év február 16-án két soros sarokszámról kell dönteni a Képviselő-
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testületnek. Az elemi költségvetést a polgármester hagyja jóvá. 2015. július 16. óta
minden települési önkormányzatnál a polgármester hagyja jóvá a belső
átcsoportosításokat. Erre a törvény lehetőséget biztosít. Februárban hogyan hagyják
jóvá ezek ismeretében a költségvetést?

Tánczos László elmondja, hogy még nem ismert a 2016. évi költségvetési
támogatási rendszert. Eddig ígyekeztek O-ra kihozni a költségvetést.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy mennyi tartalékkal vette át az
önkormányzat vezetését 2014. október 12-én?

Szabó Mihály, 84 m Ft volt lekötve az önkormányzat bankszámláján.

Szabó György Róbert elmondja, hogy most 110 m Ft van lekötve a bankszámlán.
Az új tanyagondnoki autó ki van fizetve, a térfigyelő kamerákra 2,8 m Ft átutalásra
került. Az útépitésre a 44 m Ft-ot átutalták, de ez az összeg nem szerepel a lekötött
összegben.

Szabó Mihály, a szennyvízcsatornával kapcsolatban várható-e plusz költség? A
megnyert 5 %-kal kapcsolatban mi a terv? Milyen feltételekkel akar visszatérítést
eszközölni?

Kovács Bálint szerint Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülést kell összehívni.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy mi a kérdés?

Kovács Bálint szerint közös irányvonalat kell képviselni.

Szabó György Róbert, a csatorna önerőre?

Konfár János megkérdezi, hogy milyen elképzelése van az 5 %-ra vonatkozóan?

Szabó György Róbert elmondja, hogy 2015. december 1-én a Vizi Közmű Társulat
16.00 órakor elnökségi ülést, majd 17.00 órai kezdettel küldöttgyűlést tart a másik
teremben, mert az oktatóteremben növényvédő előadást lesz.

Bukovszki Sándorné megkérdezi, hogy fizetik-e az önerőt?

Szabó György Róbert, fizetik, de pontos választ nem tud mondani.

Konfár János megkérdezi, hogy kb. milyen nagyságrendben fizettek eddig?

Szabó György Róbert elmondja, hogy erre vonatkozóan a Vizi Közmű Társulat tud
pontosabban válaszolni. 20-30 m Ft körül befizettek már.

Tánczos László megjegyzi, hogy akkor közel 50 %-os lehet a fizetési hajlandóság.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a részletfizetést igénylők közül többen
kezdeményezték, hogy egy összegben kivánják befizetni az önerőt. Megkéri a Vízi
Közmű Társulattól a kimutatást és elküldi a testületi tagok részére.

Szabó Mihály bejelenti, hogy a polgármesterrel tárgyalt a Népfőiskolai előadás
sorozat megtartásárál. Ezzel a Lakiteleki Népfőiskola kérésének tesz eleget. Neves
előadókat látnak vendégül, a költségeket biztosítják az előadásokhoz.
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Forczekné Tóth Csilla kéri, hogy az időpontokat és a témákat időben közöljék, hogy
a Községházi Értesítőben a lakosság tudomására hozzák.

Viski Mihályné megkérdezi, hogy a szennyvízcsatorna hálózatra mikor lehet
rákötni?

Szabó György Róbert elmondja, hogy mindenki a postaládájába névre szóló
értesítést kap.

Viski Mihályné, a szomszédja véleményét tolmácsolja. Örömmel vették, hogy sok
pad van elhelyezve az utcákon. Javasolja, hogy az utcák végére és a temető felé
tervezett útszakasz mellé is helyezzenek el padokat. Sok idős ember elindulna, ha
meg tudna pihenni Út közben.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a tervek szerint a Petőfi utcán végig
helyeznek el padokat.

Bukovszki Sándorné elmondja, hogy korábban már jelezte a lakosság ilyen irányú
igényét, hogy a hosszú utcák közepe táján is legyenek elhelyezve padok.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a külterületi buszmegállókba kerültek
keskenyebb kivitelben — az eddig használt színekkel harmonizáló — padok.

Szabó György Róbert, tekintettel arra, hogy több hozzászólás nem volt, a rendkívüli
testületi ülést berekeszti, és zárt ülést rendel el.

oO fl—
Szabó György Róbert Héűs Gáborné

polgármester címzetes főjegyző

Kmft.
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Jakabszállás Község Polgármestere

ME GHÍ VÓ

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. november 9-én (hétfőn) 14.30 órai kezdettel

rendkívüli ülést tart a Polgármesteri Hivatal oktató terinében, melyre meghívom.

Napirendi pontok:

I. A mezőőr beszámolója az elvégzett feladatokról.
Előadó: Lengyel Gábor mezőőr.

2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről.
Előadó: Hegedűs Gábomé címzetes főjegyző.

3. A helyi iparűzési adóról szóló 12/2002. (XII. 31.) rendelet módosítása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester, Hegedűs Gábomé címzetes föjegyző.

4. Jakabszállás Község Önkormányzata 2016. évi koncepciójának megtárgyalása, a 2016. évre tervezett
Fejlesztési, felúj ítási, karbantartási munkákról.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

5. A Jakabszállási Polgármesteri Hivatalban a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséröl szóló
/2015. ( ) önkormányzati rendelet megalkotása.

Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyzö.

6. Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatási kérelme.
Előadó: Szabó Győrgy Róbert polgármester.

7. A Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megállapodásának
módosítása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

S. Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módja.
Előadó: Hegedűs Gábomé címzetes röjegyző.

9. Dunamellék Leader Egyesület részére visszatéritendö támogatás nyújtása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

10. Borela Bt. árajánlatának megtárgyalása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

II. Szociális tűzifajuttatásról rendelet alkotása.
Előadó: Hegedűs Gábomé címzetes föjegyző.

12. Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.

Jakabszállás, 2015. november 3.

6078 Jakabszállás, Petőh Sándor
76/581-800 Fax: 76158 1-802

+ 36 20 939 23 98
po1garmesterJjakabsza1lashu

polgármester





JELENLÉTI ív

Jakabszállás Község Önkormányzata képviselő-testülete
2015. november 9-én 14.30 órakor tartandó rendkívüli ülésére

1. BukovszM Sándorné t.j

Q I
2. Forczekné Tóth Csilla

3. Konfár János

4. Kovács Bálint ..

5. Szabó György Róbert polgármester

6. Szabó Mihály

7. Tánczos László . . ..t
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JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉG Mezőőrétől
6078 Jakabszállás Petőfl S. u. 14.sz.
Tel.: 76/382-145, mobil: 20/232-45-31
Email: hivatal®Jakabszaflas.hu

BESZÁMOLÓ MEZŐŐRI MUNKÁRÓL

Foglalkoztatásom 2015. szeptember 1-től kezdődött, önállóan október 1-től dolgozom Jakab
szállás közigazgatási területén.
Az első hónapban Bukovszki Sándor mezőőr vezetésével és segítségével ismerkedtem a lako
sokkal és a területtel, részt vettünk a Magyarkert futóverseny biztosításában.

Október elejétől egyedül láttam el a szolgálatot, a főldmérő által kimért önkormányzati fdld
utak rendbetételét, a mérési pontok megjelölését, oszlopozását, ha szükséges volt, a munká
sok irányítását felügyeltem.

Lakossági problémákkal, bejelentésekkel foglalkoztam, pI: Csatornából történő önkormány
zati fakitermeléskor a szomszédos szántóra lerakott gallyfa akadályozta a földterület beveté
sét, földtulajdonossal való megbeszélés, probléma megoldása (gallyak eltávolítása a területről
a munkásokkal). Bejelentés érkezett hogy egy lombos fa ágai átlógnak a telekbatáron, a leve
leket nem győzi takarítani a bejelentő, kimentem a helyszínre, beszéltem a fa tulajdonosával,
aki eltávolította az átlógó ágakat.

Nyomon kísértem a csatornahálózat gépekkel történő kotrását, ha probléma adódott, azok
elhárítását.

Az önkormányzat eb befogó csapdáját felügyeltem, valamint a befogott (3 db) ebek elszállítá
sát intéztem a befogadó eb telepre.

Október 12.-étől 16.-áig tartó időszakban felkészültem és sikeresen elvégeztem Szegeden a
Rendészeti Szakközépiskolában a rendészeti vizsgát.
A fent említett eseményeken kívül több kisebb esemény megoldásán dolgoztam. Mivel elláttak
szolgálati mobiltelefonnal és az elérhetőségem nyilvánossá lett téve, egyre több lakos keres
meg.

Tartom a kapcsolatot több helyi szervezettel, a helyi körzeti megbízottai, vadászokkal stb.
Az elmúlt kb egy hónapról ennyit szeretnék leírni, kérem beszámolóm elfogadását, várom a
felmerült kérdéseket.

Bócsa, 2015. november 3.

Tisztelettel:

Lengyel Gábor mezőőr
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Jakabszállási PolEármesteri Hivatal Jezyzője
6078 Jakabszállás. Petőfl Sándor u. 14.

Tel: (76) 581-801
E-mail: jeeyzo(jakabszallas.hu

Előterjesztés
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. november9-i ülésének 2. napirendi pontjához

Táruv: Beszámoló a Jakabszállási Polgármesteri Hivatal tevékenységéről.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény továbbiakban:
Mötv.) 81. (3) bek. f) pontja előírja, hogy a jegyző évente beszámol a képviselő
testületenek a polgármesteri hivatal munkájáról.

A polármesteri hivatal jo2állása. főbb feladatai:

Az Mötv. 84. (1) bekezdése értelmében: „A helyi önkormányzat képviselő-testülete az
önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- ás hatáskörébe
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével ás végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal
közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szen’ekkel történő
együttműködésének összehangolásában.

A jol%ármesteri hivatal feléDítése. tevékenvsée:

A polgármesteri hivatal költségvetési rendeletében 2014. évre vonatkozóan meghatározott
köztisztviselői létszám 9 Fő, mely 2015. évben Sem emelkedett. Segítséget jelentett az elmúlt
évben is és jelenleg is, hogy az adminisztratív munkába közhasznú munkavégzés keretében
további két, esetenként három Fő kapcsolódhatott be.

Munkamegosztás szerinti tagozódás

Szociális és Igazgatási Iroda 2 fő
Adóügyi Iroda I Fő
Pénzügyi Iroda 3 Fő
TitkársáEi feladatok I Fő
Pályázatírás, munkaügy I fő
Jegyző I Fő

A hivatal eészére vonatkozó üm’iratforalom bemutatása

Ügyiratforgalom 2014. december 31-ig
Főszámra Alszámra Osszesen

3075 5329 8404
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A polgármesteri hivatal egyik nagyon fontos munkaterülete a testületi tevékenység segítése,
kiszolgálása. A testületi munkátjellemző, legfontosabb adatokat az alábbi táblázat mutatja:

Képviselő testületi ülések száma
2014. 2015.

Testületi ülés 15 8
Rendkívüli testületi ülés 10 6

Zárt testületi ülés 1 3
Bizottsági ülés 9 7

Összesen 35 24

A Képviselő-testület és a bizottságok üléseihez a napirendek előkészítése és az anyagok
kiadása biztosított volt. A testületi anyagok papírkímélő és gyors megoldásaként a nagyobb
méretű dokumentumokat elektronikusan küldtük ki. A testületi munkával összefüggő
adminisztrációs teendők határidőben elkészültek. A szükséges nyilvántartásokat vezetjük. A
jegyzőkönyveket a megtartását követő 15 napon belül fel kell terjeszteni a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatalhoz a törvényességi Felügyelet elvégzése céljából. A határidőket
minden alkalommal betartottuk. A jegyzőkönyvek elektronikus úton megküldésre kerültek a
testületi tagok részére is.

Az egyes ágazati igazgatási tevékenységek bemutatása

Szociális és Iazatási Iroda

A Jakabszállási Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási irodájában két Fő ügyintézői
munkakörben látja el a feladatokat:
Az ügyek jellegéből adódóan az ügyfelek személyesen jelennek meg az irodában.
Sokan kérnek segítséget a különböző hivataloktól, szolgáltatóktól érkező levelek
értelmezésében, különböző űrlapok kitöltésében.
A hatósági munkát nem igénylő, segítő jellegű ügyekkel hozzánk forduló ügyfeleket
átirányítjuk a Helvéciai Mikrotérség keretében működő Jakabszállási Családsegítő
Szolgálathoz, melynek irodája az Ady Endre utca 5. szám alatt található.

Az irodában az igazgatási munka végrehajtása céljából az alábbi speciális informatikai és
webes programokat szükséges működtetni:
(Ezen programok illetéktelen hozzáféréstől védettek)

helyben működő speciális informatikai programok:
o Win..Manko szociális program

felhasználó: mindkét szociális ügyintéző
o Regiszter helyi népesség-nyilvántartó program

Felhasználó: népesség-nyilvántartási feladatokat ellátó ügyintéző
Program célja: helyi népesség-nyilvántartás kartonos állomány kiváltása.

o E-iktat iktató program

Főszámra Alszámra Összesen
3155 3464 6619

Érkeztetett ügyiratok --- 340
száma (számlák):

Ügyiratforgalom 2015. október 15-ig
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felhasználó: mindkét szociális ügyintéző

webes felületen elérhető programok:
o E-ANYAKONYV (elektronikus anyakönyv)

felhasználó: minden anyakönvvvezető

o CÍMNYWVÁI\TTARTÓ rendszer
Felhasználó: népesség-nyilvántartási feladatokat ellátó ügyintéző

o TAIC4RNET elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer
Felhasználó: mindkét ügyintéző

o SZOCNYT családtámogatási ellátások elektronikus nyilvántartása
Felhasználó: mindkét szociális ügyintéző

o PTR -Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszere
Felhasználó: mindkét szociális ügyintéző

o BURSA HUNGARICA elektronikus rendszer
Felhasználó: gyermekvédelmi feladatokat ellátó ügyintéző

o KSH statisztikai elektronikus jeLentő rendszer
Felhasználó: népesség-nyilvánwrtási feladatokat ellátó ügyintéző

I. Anvakönn’vezetői feladat ellátás

Anyakönyvvezetői feladatokat három fő lát el hivatalunknál. mindannyian teljes körű
anyakönyvi szakvizsgával rendelkeznek.
2014. július 1-jei hatállyal bevezetésre került az elektronikus anyakönyvezés.
Ezen időponttól a papíralapú anyakönyvek és névmutatók vezetése megszűnt. Ennek ellenére
azon anyakőnyvi eseményeket amelyek csak a papíralapú anyakönyvben találhatók meg a
változások átvezetése illetve okiratok kiállítása előtt kötelező rögzíteni az elektronikus
anyakönyvben.
Az elektronikus anyakönyvbe bejegyzett alapbejegyzéseket követően az anyakönyvvezetö

- kiállítja a születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatot és azt átadja a jogosult
részére,

- haláleset anyakönywezésével egyidejűleg bevonja az elhalálozott személy személyi
igazolványát és lakcímigazolványát,

- teljesíti az előírt adatszolgáltatásokat (születési, házassági anyakönyv, gyámhatóság,
idegenrendészeti hatóság, felettes szerv, KSH részére).

Az anyakönyvi események alapiratait az anyakönyvi irattárban továbbra is meg kell őrizni.

— Állampol2ársá2i esküvel kai,csolatos feladatok:
Az állampolgársági esküt a honosított polgár választása szerinti telepüLés polgármestere előtt
kell letennie.
Az anyakönywvezető közreműködik az állampolgársági eskü megszeiwezésében,
az eskü ünnepélyes lebonyolításában és azt követően az adatszolgáltatásokat teljesíti.

II. Választási eljárással kapcsolatos feladatok
Mindkét igazgatási ügyintéző feladata, hogy a Választási Iroda tagjaként közreműködjön a
választási eljárásban. A választás lebonyolítása az ASZA gépre telepített programmal,
elektronikus rendszerben történik.
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Választás napján folyamatos jelenléttel biztosítani kell a választási eljárásról szóló törvényben
meghatározott feladatok teljesítését, valamint gondoskodni kell a szavazatszámláló bizottság
tagjainak ellátásáról.
A szavazóhelyiségek zárását követően a beérkező adatlapokat és jegyzőkönyveket rögzíteni
kell az elektronikus rendszerben.
A szavazás napján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása esetén az
ajánlószelvények valamint a technikai nyilvántartás megsemmisítése is feladat.
A választás lebonyolítását követő 90 nap elteltét követően a választási iratok megsemmisítése
és ajegyzőkönyvek továbbítása a levéltár részére.
Az elmúlt évben a választási feladatokkal kapcsolatos teendők jelentősen megnövelték az
igazgatási iroda munkáját, hiszen Európa Parlamenti, Országgyűlési és helyi Onkormányzati
választások voltak.

III. EEészséEüEvi és szociális bizottsá22al munkakapcsolat ellátása

Mindkét igazgatási ügyintéző a munkájával kapcsolatos ügyekben:
— elkészíti a bizottsági ülésekre az előterjesztéseket,
— vezeti a bizottsági ülések jegyzőkönyvét és
— elkészíti a bizottsági döntésekről szóló határozatokat.

IV. E2véb i2az2atási feladatok

— iktatási feladatok
— postázási feladatok
— munkakörben előforduló speciális informatikai programok használata
— Az igazgatási irodában előforduló —általános részben ismertetett- programok

használata.
— kötelező nyilvántartások vezetése
— nem kötelező nyilvántartások vezetése melyek a hivatali munkát segítik

— statisztikai adatszolgáltatás KSH-nak

Lantos István Józsefné igazgatási főmunkatárs feladatai:

1. Önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális üvek
201 5-03-01 napjától került bevezetésre az önkormányzati hatáskörbe tartozó települési
támogatás, mely felváltotta az eddigi átmeneti szociális segélyt és a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben megszűnő lakásfenntartási támogatást és
méltányos közgyógyellátást.

rendszeres települési támogatás ügyek ügyintézése:
o gyógyszerköltség támogatása.

Képviselőtestület alkotta rendelet értelmében azon Jakabszállási állandó lakcímmel
rendelkező kérelmezők kaphatják ezt a havi rendszerességgel járó támogatást, akik a
rendeletünkben meghatározott jövedelemhatámál alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek és
az előírt összegű gyógyszerköltséget eléri a havi gyógyszerfogyasztásuk, továbbá érvényes
közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkeznek.
A támogatást 12 hónap időtartamra lehet megállapítani, havi 6.000-Ft összegben, melyet
pénzbeli ellátásként fizetünk a jogosultak részére.
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2015 október végéig 22 kérelmet nyújtottak be, melyből egy kérelmet kellett elutasítani.

o lakhatási támogatás
A rendelet értelmében azon Jakabszállási állandó lakcímmel rendelkező kérelmezők
kaphatják ezt a havi rendszerességgel járó támogatást, akiknek háztartásában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg a rendeletünkben meghatározott mértéket.
Az támogatást maximum 6 hónap időtartamra —november I. és április 30. közötti
időszakban- lehet megállapítani, havi 3.000-Ft összegben, melyet pénzbeli ellátásként
fizetünk a jogosultak részére.
2015 október hónapban 25 kérelmet nyújtottak be, melyböl 2 kérelmet kellett elutasítani.

> rendkívüli települési támogatás ügyek intézése:
Az önkormányzat rendeletében szabályozottak szerint lehetséges a rendkívüli élethelyzetbe
került kérelmezők részére átmeneti segélyt nyújtani.
Rendkívüli települési támogatást elsősorban a létfeniitartást veszélyeztető személyeknek
továbbá az alkalmanként jelentkező többletkiadások - p1. betegség, haláleset, elemi kár
elhárítás, iskoláztatás. gyermeknevelés Vagy büncseleksnény áldozatává vált- segítése céljából
állapítunk meg.
2015 évben október végéig 31 alkalommal nyújtottunk rendkívüli települési támogatást.

> szociális tűzifa iránti igények ügyintézése:
Képviselőtestület először 2014 évben döntött arról, hogy csatlakozik a szociális tűzifa
pályázathoz, mely sikeres volt és kemény lombos fafajból 216 m3 mennyiséget osztott szét
138 háztartás részére.
A lehetőség a lakosság körében nagyon jó fogadtatásra talált, nagy örömmel fogadták és
jelentős igény mutatkozik 2015 évi fűtés szezonban isa szociális tűzifára.

köztemetési ügyek ügyintézése
A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati
hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést követő harminc napon belül - gondoskodik
a elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséröl, ha nincs vagy nem lelhető fel az
eítemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem
gondoskodik. Onkormányzatunk a köztemetés költségeinek megtérítésére tesz intézkedéseket,
ha az eltemettetésre köteles személy fellelhető és a költségek utólagos viselésére képes.
Ha az elhunyt hagyatékkal rendelkezik, a hagyatéki örökős(őke)t keressük meg a köztemetés
költségeinek megtérítésére.

2. HaEvatéki ü2vintézői feladatok ellátása

) Haláleset után kötelezően lefolytatott hagyatéki eljárások
A haláleset anyakönyvezését elvégző anyakönyvvezető a ha]onvizsgá]ati bizonyítvány egy
példányával értesíti az elhalt utolsó lakóhelye szerinti Polgármesteri Hivatal hagyatéki leltár
előadóját, Igy megindul a hagyatéki eljárás.
A halottvizsgálati bizonyítványon feltüntetett legközelebbi hozzátartozót hallgatjuk meg
hagyatéki leltár összeállítása céljából. A hagyatéki leltározás során az örökhagyó tulajdonát
képező ingatlanokról az ügyfélnek nem kell tulajdoni lapot hoznia, mert az elektronikus
ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezzük.
Hagyatéki leltárhoz adó- és értékbizonyítványt állít ki a Polgármesteri Hivatal adó csoportja
és az összes hagyatékot érintő összes irat csatolásával megküldjük az illetékes közjegyzőnek,
aki a hagyaték átadására jogosult
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) póthagyatéki eljárások
Halálesetet követően sok évvel, esetleg évtizedekkel előkerülő rendezetlen sorsú ingatlanok
hagyatéki eljárásban történő rendezése.
A sok év alatt a hagyatéki örökösödési sorban elhalt személyek miatt az öröklésre jogosultak
összeállítása okoz nehézséget, ha a nagyobb családok szétszóródva élnek más településeken,
nem minden esetben tartanak kapcsolatot egymással, Így a pontos személyes adatok
feltüntetése akadályokba ütközik, illetve hatósági közreműködés is szükségessé válik.

3. Evéb önkormányzati ügyek

) Szép korúak köszöntésc
Jakabszállás önkormányzatának több évtizedes gyakorlata, hogy virággal, ajándékkal és az
önkormányzat jókívánságait tolmácsoló emléklappal köszönti a 90. 95. és a 100. életévüket
betöltött lakosokat.
A jeles napon —a családdal előre egyeztetett módon- a Polgármester, a Jegyző, az
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, esetleg a szociális ügyekkel foglalkozó
munkatárs személyesen keresi fel otthonában a születésnapját töltő idős embert.

) Idősek napja rendezvényszervczés
Jakabszállás önkormányzata több évtizede már, hogy minden év november első napjaiban
„Idősek napja” rendezvényt tart. A rendezvényre több száz -65-ik életévüket betöltött- idős
korú ember kap személyes meghívót.

) önkormányzati kiadványok tervezése, szerkesztése
o „Virágos utca, gondozott kert” oklevél és utalvány,
o helyi borok borkóstolója oklevél,
o szépkorúak köszöntésének helyi emléklapja.

Miklovics Lászlóné igazgatási főmunkatárs feladati:

1. Népessé-nyilvántartás

Helyi címnyilvántartás vezetése, címmegállapítás, cfmnyilvántartással összefüggő változások
vezetése.
A helyi Személyi adat- és lakcímnyilvántartás vezetése számítógépen (REGISZTER
programon) és manuális (kartonos) módszerrel történik.

A számítógépes nyilvántartás aktualizálása ún. decért állományok bedolgozásával történik,
melyet a Kormányhivatal küldi meg a helyi nyilvántartás részére. A megkapott decért
állományokat át kell vezetni a számítógépes nyilvántartáson.
A kartonos nyilvántartás vezetéséhez a Központi Hivatal továbbra is heti rendszerességgel
küldi a személyi nyilvántartó lapokat és ezek listáját, a passziválási jegyzéket, a névváltozási
jegyzéket.
A megküldött személyi nyilvántartó lapokat az előírásoknak megfelelően kell a meglévő
állományban elhelyezni illetve lecserélni.

A polgár lakcím-bejelentési (állandó és tartózkodási hely) kötelezettségét és lakcímének
megszűnését lakcímbejelentő lapon teljesíti, melyet a helyi polgármesteri hivatal bocsát
rendelkezésére.
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A lakcímbejelentés nyilvántartásba vétele az anyakönyvi feladatok elvégzéséhez
rendelkezésre álló infiastruktúrán (ASZA-s gép) válik lehetővé. A szükséges adatrögzítő
programok elérhetősége biztosítva van. A lakcímváltozásokat helyben kell feldolgozni és a
feldolgozott lakcímjelentő lapot a leadott lakcímigazolvámiyal együtt továbbítani kell a
Kormányablaknak.
Amennyiben a lakcímjelentő- lapon szereplő adatok a központi nyilvántartásban lévő
adatoktól eltérnek, akkor a népesség-nyilvántartási ügyintéző részére amegfelelö bizonylatok
(értesítés anyakönyvi változásról és adatmódosításról c. biz., javító jelentő lap. technikai
változásjelentő bizonylat. személyi azonosító lap) alkalmazásával az adatváltozásokat, vagy
az adatjavitásokat elvégezi.

A népesség-nyilvántartásban minden évben selejtezni kelL. Erről jegyzőkönyvet kell készíteni
és azt az ügyiratkezelés szabályainak megfelelően az irattárban kell elhelyezni.

A település címnyilvántartását folyamatosan vezetni kell.

Hazánkban a közigazgatás jelenleg nem rendelkezik egységes, közhiteles az ország
valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. A Központi szerv az egységes címkezelés
biztosítására 2015. január 1-ig létre hozta a központi címregisztert.
Célja, hogy a különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat
egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak
legyenek és a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek.
A központi címregiszter létrehozásának előkészítése céljából a településeknek ellenőrizniük
és szükség esetén javítaniuk kellett a cínnyilvántartást.
A központi címregiszterben lévő címek mellé 2015. december 31-éig rögzíteni kell az ingtlan
nyilvántartás kiegészítő adatait az ingatlan-nyilvántartási azonosítót, a helyrajzi számot és az
EOV-koordinátákat. Eddig ezek az azonosítók nem képezték a nyilvántartás részét.
A továbbiakban nem kerülhet be az egységes nyilvántartásba olyan cím, melynek valamely
kötelezö adata (a fenti azonosítók közül) hiányzik.

2. Kereskedelmi tevékcnvsé2gel kapcsolatos ü2vek

Kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a kereskedelmi
tevékenység helye szerinti jegyző jár el az üzletben, bevásárlóközpontban, vásáron vagy
piacon folytatott kereskedelmi tevékenység, közterületi. illetve közvetlen értékesítés esetében.

A kereskedelmi tevékenység adataiban bekövetkezett változást és a kereskedelmi tevékenység
megszüntetését is be kell jelentenie a kereskedőnek.

A kereskedő kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó bejelentéséről nyilvántartást kell
vezetni, valamint a kereskedőnek igazolást kell kiállitani.

A kizárólag üzletben forgalmazható termék (üzletköteles termék) forgalmazására szolgáló
üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély megadása, egyidejűleg a működési
engedéllyel rendelkező üzlet nyilvántartásba vétele.

A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti eljárásban kereskedelmi hatóságjcént kell
eljárni. A szálláshely-üzemeltetési engedély megadásával egyidejűleg igazolást kell kiadni és
az. engedéllyel rendelkező száHáshelyehől nyilvántartást vezetni.
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Valamennyi nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A kereskedelmi tevékenységről és a szálláshely-üzemeltetési engedélyekről félévente jelentés
kell küldeni a Központi Statisztikai Hivatalnak.

3. Cyámüyi feladatok

A gyámügyi feladatokat a gyermekvédelmi törvényben meghatározottak szerint kell ellátni.

az ügyintéző feladat-és hatáskörei a következők:
- gyámhatósági ügyekben megkeresésre, illetve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet

megállapításához kömyezettanulmányt készít,
- megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,
- megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek,

nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását,
- ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben a hatáskörbe utalt egyéb gyámügyi

feladatokat.

Nyilvántartások vezetése:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkről,
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről.

A gyámhatóság tevékenységéről évente statisztikai jelentést kell készíteni.
2014. évben a gyámhatósági munkát a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala ellenőrizte, melyről a kővetkező tájékoztatást adta.
„A vizsgált ügyiratokból megállapítható, hogy a jogszabályok változását folyamatosan
követték, azok hatályos és pontos alkalmazására figyelmet fordítottak.”

4. Bursa HunEarica pályázatokkal kapcsolatos feladatok

- A csatlakozás érdekében előterjesztés a Képviselő-testületi ülésre.
- Csatlakozást követően a pályázat kiírása.
- A benyújtott pályázatok érkeztetése, ellenőrzése az elektronikus rendszerben.
- A pályázatok döntésének előkészítése az Egészségügyi- és Szociális Bizottság

ülésére.
- Az elbírált döntések rögzítése az elektronikus rendszerben.
- A pályázók iratanyagának megküldése a Támogatáskezelő részére.
- Pályázók értesítése az Egészségügyi- és Szociális Bizottság döntéséről.

Egyéb igazgatási feladat a vándorméhészek bejelentésével és nyilvántartásával kapcsolatos
ügyek.

5. Adásvételi. haszonbérleti szerződések illetve e2yéb államiaz2atási ü%yek
hirdetményi úton történő közlésével összefü2%ő feladatok:

A törvényben meghatározott mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld, valamint tanya
eladása, illetve haszonbérbe adása esetén az adás-vételi illetve haszonbérleti szerződéseket
hirdetményi úton közzé kell tenni.
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A szerződéseket az önkormányzat hirdetőtábláján és az ÁNYK nyomtatványkitöltő program
segítségével elektronikus úton is közzé kell tenni.
A kifüggesztési határidő leteltét követően a záradékolt szerződést a mezőgazdasági
szakigazgatási szervnek kell megküldeni. E tényről értesíteni kell az Ingatlan tuLajdonosát és a
Földbizottságot Is.
Ezt követően a Földbizottság meghozza állásfoglalását melyet megküld hivataíomnak. Az
állásfoglalást elektronikus úton és az önkormányzat hirdetőtábláján — 5 napra - közzé kell
tenni.
Az egyéb ügyeket nem minden esetben kell elektronikusan kifüggeszteni, de az őnkormányzat
hirdetötábláján közszemlére kell tenni.

Adóügyi feladatok ellátása
Berenténé Gál Katalin adóügyi főelőadó feladatai;

Az adóügyi főelőadó a gépjárműadó és az önkormányzat által bevezetett helyi adó (helyi
iparűzési adó) és mezőőd járulék kivetésével. behajtásával, adóiga.zolások kiadásával,
környezettanulmány készítésével. a hagyatéki és egyéb eljárásokhoz szükséges adó és
értékbizonyítvány kiállításával foglalkozik. Továbbá a rendőrségtől és más egyéb
társhatóságtól átadott adók módjára behajtandó kőztartozások behajtását látja el. Miklovicsné
Faragó Rózsa távolléte esetén a postáról áthozza a leveleket.

2015.09.30-ig a következő ügyintézési feladatok ellátására került sor.

Jakabszálláson 1024 személynek van gépjármüve 1684 db kivetési ügyirat készült. 2015.
szeptember 30-ig a bevétel 38.504.39 1,- melynek 60%-a 15.887.003.- Ft áwtalásra került a
Kincstár javára. Gépjárműadóban a hátralék összege 13.392.502,- Ft.

A gépjárművek megoszlása: 1098db szgk.
235db tgk.

2 db autóbusz
46 db vontató
59 db motorkerékpár

235 db pótkocsi
9 db utánfutó

Mozgáskorlátozott kedvezménnyel 11 fö rendelkezik.

Fizetési felszólítást 2015.09.31. 376 fő hátralékos kapott, bankszámláról letiltás 8 esetben
történt, 5 esetben kezdeményezett forgalomból kivonást, 3 esetben gépjármű lefoglalás
történt, 7 esetben pedig munkabér letiltás.

Iparűzési adóbevallást 264 vállalkozás nyújtott be. 2015.09.3lig 37.129.341,- Ft került
befzetésre, a hátralék 8.405.502,- Ft.

Adók módjára átadott behajtások (ún. idegen tartozások) ügyében 61 személyre vonatkozóan
147 esetben került intézkedés.

Közigazgatási bírság 32 fő esetében került kimutatásra.
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38 db adó és értékbizonyítvány került kiállításra, 1 db környezettanulmányt készített a
munkatársunk, 23 db adóigazolás és 4 db vagyoni bizonyítvány került kiállításra.

Pénzügyi Iroda feladata

Az iroda biztosítja az önkormányzat és intézményei működésének pénzügyi feltételeit. A
munkájuk során nem a lakossági ügyfelek kiszolgálása a jellemző, hanem az intézményekkel
való kapcsolattartás. A munka elvégzéséhez a következő informatikai rendszereket
használják a dolgozók:

- DOKK könyvelő program
- E-adat program (Allamkincstárral való kapcsolattartásra)
- KIRA program (Munkaügyek intézésére)
- Elektra program (Hiteles bankszámla kivonatok letöltésére, nyomtatására)

Kálmán Rita könyvelő feladatköre:

A bejövő kimenő számlák kontírozása. A Dokk könyvelő program segítségével a számlák
könyvelése. A KIR program keretén belül elvégzi a nem rendszeres kifizetések lejelentését.

Minden hónapban lejelenti a gázóraállásokat minden fogyasztási helyen (9 hely).
Nyilvántartja a lakbéreket, értesítéseket küld a bérlők részére a lakbér összegének
változásáról. Intézi a szolgálati lakásokkal kapcsolatban felmerülő problémákat.

Értékcsökkenési elszámolásokat számol. Analitikus nyilvántartásokat vezet. Elkészíti a
munkakörébe tartozó statisztikai jelentéseket és megküldi a KSH részére.

Kollerné Rádi Valéria gazdálkodási főmunkatárs feladatköre:

Feladata ellátása során kezeli az Elektra programot, melynek során átutalásokat teljesít, hiteles
baakszámlakivonatokat letölt. Adatszolgáltatásokat teljesít a MAK részére. Megírja a kimenő
számlákat. Ervényesíti a bejövő, kimenő számlákat. Behelyezi a baakszámlakivonatokat. A
MAK-tól visszaigényli az önkormányzatot megillető támogatásokat a pénzbeli támogatásokra,
lakásfenntartási támogatásra, természetbeni juttatásokra (Erzsébet utalványokra) vonatkozóan.
Vezeti az analitikus nyilvántartásokat, eszközöket készletre bevételez. Közmű szolgáltatókkal
kapcsolatos ügyintézéseket, számlareklamációkat intéz. Adminisztrációs feladataihoz
kapcsolódóan iktatja a kimenő levelezését. Számlázza a mezőőri díjakat, anyakönyvi
szolgáltatásokat, szálláshely szolgáltatásokat stb. Megrendeléseket elkészíti. Onkéntes
nyugdíjpénztári tagdijakkal kapcsolatos jelentések, átutalások elkészítését végzi. A különböző
ellenőrzésekhez adatokat gyűjt és továbbít. Afa befizetéshez kapcsolatos adatgyűjtést végez.
Továbbá a pénztári feladatokkal kapcsolatos teendőket elvégzi, havi rendszerességgel a
segélyeket kifizeti.

Az önkormányzat tulajdonában lévő telkek értékesítésével kapcsolatos ügyintézést végzi.

Krisztián Melinda gazdálkodási főmunkatárs feladatköre:

Elkészíti az éves költségvetést és zárszámadási rendeletet.
Havonta pénzügyi adatszolgáltatásokat teljesít a KGR rendszerben minden törzsszámra
vonatkozóan. KATAWIN program kezelése segítségével vezeti a vagyonnyilvántartást.
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Adatszolgáltatásokat teljesít a Magyar Államkincstárnak az ebr42 és az önegm rendszereken
keresztül. Intézi az ANTSZ-szel és a MEP-pel kapcsolatos levelezéseket. Adatokat szolgáltat
a Kormányhivatal szervei felé.
Egyeztet a Jakabszállási Ovoda és Bölcsödével.

Dr. Faragó Helga pályázatíró, jogi ügyintéző feladatköre:

Önkormányzati szinten a pályázatok koordinálásával. a hivatal gondozásába tartozó
pályázatok folyamatos figyelemmel kísérésével. előkészítéssel. nyilvántanással és
megvalósulásának ellenőrzésével, az adatszolgáltatással, az önkormányzati pályázatok
elkészitésében való közreműködéssel. jelentések készítésével kapcsolatos feladatokat lát el.
A pályázatokhoz kapcsolódó projekt elörehaladási jelentések és kifizetési kérelmek
elkészítése, helyszíni ellenőrzések elökészítése, a helyszíni ellenörzéseken való részvétel.
Támogatási Szerződések mellékleteinek elkészítése, szerződésmódosítási és változás-
bejelentési kérelmek elkészítése.
Pályázat által érintett ingatlanok építési engedélyezési, használatbavételi eljárásához
kapcsolódó feladatok (szakhatósági állásfoglalások, közmükezelői nyilatkozatok stb.
beszerzése), működési engedélyezési eljárás.
Monitoring adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.
Közfoglalkoztatási kérelmek, elszámolások, beszámolók elkészítése.

A polgármester vezetői szintű tanácskozásainak előkészítésével és szen’ezésével, valamint
adminisztrációjával kapcsolatos munkát végez.
Onkormányzati szintű megállapodások, szerződések előkészítésével, végrehajtásának
szervezésével, valamint nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos feladatokat végez.
Végzi az önkormányzat által létrehozott alapítványok nyilvántartásával és ügyvitelével
kapcsolatos feladatokat.
A polgármesteri feladatokhoz kötődő és a pályázatokkal kapcsolatos testületi ülések napirendi
pontjainak előkészítésével, kapcsolatos feladatokat lát el..
Közbeszerzéssel kapcsolatos feladatai:
A Bíráló Bizottság munkájának segítése. ügywiteli feladatainak ellátása. Felel a
feladatkörében keletkező ügyiratok kezelésével és irattárba való leadásával kapcsolatos
feladatok elvézéséért.
A munkaköre ellátáshoz kapcsolódó jogszabályokat az Internet tartalmazza, amelynek
folyamatos figyelése és alkalmazása munkaköri kötelesség.

Miklovicsné Faragó Rózsa általános igazgatási ügyintéző feladatköre:

Iktatással és irattározással kapcsolatos feladatai:

Ellátja a napi posta átvételével kapcsolatos feladatokat. a tévesen érkezett levelek,
küldemények visszajuttatásáról gondoskodik, fogadja az elektronikus küldeményeket és
gondoskodik azok címzetthez történő eljutiatásáról.
Az ügyiratokat számítógépen iktatja. kinyomtatja az előadói ívet és átadja az ügyintézőnek.
Gondoskodik az elintézett és leadott iratok számítógépen történő kivezetéséröl irattárba
helyezéséről.
Kikeresi a korábbi űgyiratokat az irattárból. Felelős az irattár rendjéért. Gondoskodik az
ügyiratok selejtezéséröl, levéltámak történő átadásáról. Elkészíti az ügyiratforgalmi hatósági
statisztikát.
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Képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatai:

Közreműködik az előterjesztések elkészítésében. Elkészíti a meghívót és gondoskodik atmak
időben történő kézbesítéséről. Az ülés technikai feltételiről gondoskodik. Jegyzőkönyvet
vezet, és gondoskodik aimak elkészítéséről és a Kormányhivatalhoz határidőben történő
elektronikus úton történő megküldéséről. Nyilvántartást vezet a határozatokról és
rendeletekről. Gondoskodik a rendeletek hatályosításáról.

Egyéb feladatai:
Kezeli a lakosság részére történő hulladékzsák értékesítését, alkalmankénti támogatások
bevételezését, majd hónap végén elszámol a pénztárban. Kezeli a hivatali telefonközpontot.
Nyilvántartja a Wolford dűlői Közösségi ház szállásigényét és azzal kapcsolatos
adminisztrációs teendőket. Nyilvántarja a Művelődési Ház igényléseket, továbbítja a
pénztáros részére. A sírhely megváltás befizetéseit nyilvántartja. Elkészíti a kiküldött
munkatársak útiköltség elszámolását.

Hegedűs Gáborné jegyző feladatköre:

Egyik legfontosabb feladata a testület törvényes működésének biztosítása, a döntések és
tervezetek törvényességi ellenőrzése, az önkormányzati jogalkotásban való aktív részvétel, a
testületi ülések szervezése és azon való jelenlét. Ellátja az önkormányzati törvényben és más
jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatokat. Egyidejűleg lát el államigazgatási és
önkormányzati feladatokat. E feladatok ellátásához a működési területre vonatkozó
jogszabályokat folyamatosan tanulmányozza. Az ügyintézők részére rendszeres szakmai
útmutatást ad.

Vezeti a képviselő-testület hivatalát, megszervezi az arányos munkamegosztást. Gyakorolja a
munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében. A
munkáltató jogok gyakorlása közül a kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez,
vezetői megbízás visszavonásához jutalmazáshoz a polgármester egyetértése szükséges.
Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket. Dönt
azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át. Tanácskozási joggal részt vesz
a bizottság és a képviselő-testület ülésén. Biztosítja, hogy a hatósági munka során
maradéktalanul érvényesüljenek a közigazgatási eljárásról szóló törvény rendelkezései. A
határozatok megszövegezésében közreműködik. A döntések kiadmányozását végzi.
Biztosítja a köztisztviselők szakmai továbbképzését.

Lakossággal kapcsolatos közvetlen ügyintézést végez a következő ügyekben: birtokháborítási
ügyek, vadkárügyek, telephely igazolások, telepengedélyezési ügyek, közútkezelői
hozzájárulások, szakhatósági hozzájárulások különböző beruházásokhoz. A rendezési tervvel
kapcsolatos információkat szolgáltat. A rendezési terv módosítása során kapcsolatot tart a
tervezővel. Gyümölcstelepítési engedélyezési eljárást folytat le. Lakossági
panaszbejelentéseket kezeli. Hatósági bizonyítványokat, igazolásokat állít ki. Szükség esetén
anyakönyvi feladatokat lát el.

Feladatkörébe tartozik az országgyűlési képviselői, Európai Parlamenti képviselői, helyi
önkormányzati képviselői és polgármesteri választásokkal kapcsolatos feladatok szervezése,
irányítása. Népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása.
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Ellenőnések vézésénck megállapításai:

2014. évben és 2015. év első felében több területen is ellenörine a munkánkat a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal illetékes Föosztálya. Igy a gyámügyi munkát, az iHetékek
beszedésének jogszerűségét, a TAK.ARNET rendszer használatát. Mind a három területen
megállapításra került, hogy a feladatok elvégzése jogszerűen történt.

Ossze%zés:

Az egyre bővülő adminisztrációs követelmények, a gyakori jogszabályi váLtozások nagy
kihívást jelentenek a hivatal dolgozói Számára. Ahhoz, hogy ennek minél jobban meg tudjunk
felelni, folyamatosan szükséges képezni magunkat. Ehhez azonban nagyon sok Idő ás energia
kell. A következő évben nagy figyelmet kell fordítani a napi munka mellen a különböző
szabályzatok aktualizálására és a hiány’zóak pótlására.

Összességében úgy itélem meg, hogy a hivatal a bemutatott időszakban feladatát megfelelően
látta el. Ha a feladat úgy kívánja meg, hétvégén is dolgoznak a munkatársak, szombaton
végzik az esketéseket, és a választási munkát hajnaltól hajnalig. Ha egy pályázatot kell
beadni, akkor a munkaidőt a feladat igazítja. Köszönetet mondok az önkormányzat képviselő-
testületének, hogy a működtetéshez a szükséges pénzügyi fedezetet mindig biztosította.

Jakabszállás, 2015. november 2.

1HégC ős Gábomé
tes főjegyző

Hatarozah lavaslat:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző
Határidő: azonnal
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3. napirendi ponthoz

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2015. (....) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 12/2002. (XII. 31.)

rendelet módosításáról

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. (1) bekezdésében és 39/C (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli cl:

1.
Jakabszállás Község Onkormány7ata helyi iparűzési adóról szóló 12/2002. (XII. 31.)
rendeletének (továbbiakban: R.) 3. *-a az alábbiak szerint módosul:

„3.

a. változat:

Jakabszállás Község Önkormányzata adómentességet biztosít a helyi adóról szóló törvényben
meghatározott feltételeknek megfelelő háziorvos. védönő vállalkozó adóalanyok részére a
helyi iparűzési adó megfizetése alól.

b. változat:

Jakabszállás Község Önkormányzata adókedvezményt biztosít a helyi adóról szóló
törvényben meghatározott fehételelrnek megfelelő háziorvos, védönő vállalkozó adóalanyok
részére a helyi iparűzési adó megfizetésére vonatkozóan, melynek mértéke a fizetendő adó

%-a.”

2.

(1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet az (1) bekezdésben meghatározott napot kővető napon hatályát veszti.

Szabo Gyorgy Robert Hegedus Gabome
polgármester cimzetes főjegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja:

Hegedűs Gábomé
címzetes főjegyző

Általános Indoklás



A 2016. január 1-jétől életbe lépő helyi adókról szóló törvény módosítás értelmében az
önkormányzat lehetőséget kapott a háziorvos, a házi gyermekon’os, a fogorvosi alapellátási és
a védőnői tevékenységet végzők számára adható mentesség, kedvezmény nyújtására. Az
önkormányzat élve ezzel a lehetőséggel elismerését kívánja kifejezni e személyi kör részére.

Részletes Indokolás

Az 1. *-hoz

A rendelet-tervezet 1. *-a rendelkezik a mentesség, illetve kedvezmény nyújtásáról.

A 2. g-hoz

A rendelet-tervezet 2. *-a hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Hatásvizsgálati lap

Ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. *-a alapján ajogalkotás során a szabályozás
várható hatásait fel kell mérni, és a vizsgálat eredményét a képviselő-testület elé kell
terjeszteni. A rendelkezés részletesen meghatározza, hogy mit kell a hatásvizsgálat során
vizsgálni.

1. Társadalmi hatások

A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletnek gazdasági, költségvetési hatása, hogy az önkormányzat helyi iparűzési adó
bevétele kb. 350-400 ezer forinttal csökken éves szinten.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek többlet adminisztrációs igénye van, melynek feltételei adottak.

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

A rendelet megalkotása lehetőség, arra vonatkozó jogszabályi kötelezettsége nincs az
önkormányzatnak.

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

A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak.



Tájékoztatásul a 2015. november 9-ej testületi ülés 3. napirendi pontiához.

Jakabszállási Polgármesteri Hivatal Jeavző je
6078 Jakabszállás, Petőű Sándor u. 14.

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

Előterjesztés
Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-testületének

2015. szeptember 21 -ci ülésének 6. napirendi pontjához

TárEy: 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. g-a. melynek értelmében az önkormányzat által nyújtható adómentesség.
adókedvezmény köre bővült. mivel az a háziorvos és védőnö vállalkozó részére ig
megítélhető. A törvény módosítás 2016. január l-jén lép hatályba. Amennyiben az
önkormányzat biztosítja a mentességet, módosítania kel] a helyi adóról szóló 12/2002. (XII.
3 I.) rendeletét.
„Az önkormányzat á/tol nyújtható adómentesség, adókedvezmény
9/C. (4) Az (1)—(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően az önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos,
védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt megállopitan feltéve, ha annak vállalkozási szintű
iparűzési adóalapja az adóévben a 20 mi/hó forintot nem haladja meg. Az adó mentességnek,
adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie.
(5) Az (1)—(4) bekezdés szerinti mentesség, kedvezmény csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül,
amely oz Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. ás 108. cikkének o csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban nyújtható.”

Az értelmező rendelkezések szerint:
„23. háziorvos, védőnő vállalkozá: az a vállalkozó, aki/amely — gazdálkodó szervezetként vagy egyéni
vállalkozóként — külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvos fogorvosi alapellátási vagy védőnői
tevékenységet végez és nettó árbevé te/ének legalább 80%-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére
vonatkozó, űz Országos Egészségbiztosítási Pénztárrol kötött finanszírozási szerződés alapján az
Egészségbiztosítási Alapból származik”

A törvény szövegéből látható, hogy a kedvezmény megadása nem kötelező és 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 adóalap= éves nettó árbevétel csökkentve az eladott árúk
beszerzési értékével, közvetített szolgáltatások értékével, alvállalkozói teljes[tések 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.



Határozati javaslat

a) változat: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. január 1-tő!
biztosítani kívánja a helyi iparűzési adó alóli mentességet a helyi adóról szóló 1990. évi C.
törvény értelmező rendelkezésében foglalt háziorvos és védőnő vállalkozó személyi kör
részére.
Megbizza 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 Gáborné cimzetes főjegyző
Határidő: 2015. november30.

4é9

Jakabszállás, 2015. szeptember 10.

( €j
tőjegyző



ELŐTERJESZTÉS

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. november 9-ej ülésének 4. napirendi pontjáboz

Tár2v: Jakabszállás Község Önkormán zata 2016. évi koncepciójának megtárgyalása, a 2016.
évre tervezett Fejlesztési felújítási. karbantartási munkából.

Tisztelt Kép viselőAsszony/Ur!

Kérem, hogy az önkormányzat 2016. évre tervezett koncepciójához, ajavaslatokat a fejlesztési,

karbantartási munkálatokról írásban tegye meg.

Jakabszállás, 2015. november 3.

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

po1garmesterjakabsza1las.hu

Jakabszállás Község Polgármestere
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Jakabszállási Pol%ármesteri Hivatal Jenzője
6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor u. 14.

Tel: (76) 581-801
E-mail: jepvzoi2 jakabszallas.hu

Előterjesztés
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. november 9-i ülésének 5. napirendi pontjához

Tárv: A Jakabszállási Polgármesteri Hivatalban a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A közszolgálati tisztviselőböl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. (3) bekezdése
lehetőséget biztosít arra, hogy a Képviselö-testület — a Kormány ajánlásának
figyelembevételével — a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendeljen el. Az ilyen
módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított
alapszabadságának 3/5-ét, ami 15 munkanapot jelent.

Az erre vonatkozó 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdése szerint az igazgatási
szünet időtartama nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül
követő vasámapig tart, télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül
követő vasámapig tart.

Mindezen szabályok figyelembevételével javaslom a következő rendelet-tervezet elfogadását.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../20t5. (....) önkormányzati rendelete a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptrövénye, a helyi
önkormányzatok alcim 32. cikk (l)a.) pontjában foglalt jogkörében. a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 232. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapjási a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenöidejéről, az igazgatási szünetről. a
közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a
távmunka végzésről szóló 30/2012. (III. 07.) Kormány rendelet 13. - 15. -aiban foglaltak
figyelembe vételével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Jakabszáflási Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
valameirnyi köztisztviselőre és munkaváHalóra.

Az igazgatási szünet

2.



(1) A Jakabszállási Polgármesteri Hivatalban 2015. évben az igazgatási szünet 2015.
december 21 -től 2015. december 31-ig tart.
(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása
érdekében a Polgármesteri Hivatal ügyeletet tart. Az ügyeleti rendet a hivatalvezető
intézkedésben állapítja meg.

Záró rendelkezések

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2016. január 4-én hatályát veszti.

Jakabszállás, 2015. október28.

Szabo György Róbert
polgármester

Záradék:

Hegedus Ga ome
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Hegedűs Gábomé
címzetes főjegyző

Hatásvizsgálati lap

Ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. *-a alapján ajogalkotás során a szabályozás
várható hatásait Fel kell mérni, és a vizsgálat eredményét a képviselő-testület elé kell
terjeszteni. A rendelkezés részletesen meghatározza, hogy mit kell a hatásvizsgálat során
vizsgálni.

1. Társadalmi hatások

A lakosság ügyintézési lehetősége csökkent, de ügyeleti rendszer feimtartásával a
halaszthatatlan ügyek elintézését biztosítjuk.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletnek költségvetési hatása nincs.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.



4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek többlet adminisztratív hatása nincs.

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

Az igazgatási szünet segítségével lehetőség nyílik az évközben még ki nem vett szabadságok
kiadására. Így elkerülhető illetve csökkenthető a következő évre átvitt szabadságok
meniiyisége.

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

A személyi, szervezeti, tárgyi Feltételek nem változnak.
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Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség ‚ kNet

H-6000 Kecskemét, Deák Ferenc tár 4. .

Tel: (36- ‚6) 5O2-8 O e-mail; Kecskemet.HOT@lcatved.2ov.nu

Tárgy: Kérelem jAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szabó György Róbert
. 2i5 OKT 09

polgármester Erkezeti:

Jakabszállás Község Önkormányzata 5.2
Sarfl

-. iL dö: c
Tiszteli Szabó György Róbert Polgármester Ur!

Jakabszállás Község Önkormányzata és a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség valamint

(az alárendeltségébe tartozó) Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparanosnokság között több évtizedes

múltra visszatekintö jó együttműködés áll fenn. Ez a kapcsolat megmaradt a 2012. évben

bekövetkezett stmkturális változásokat követően is.

A Kecskeméti Kataszh-ófavédelmi Kirendeltség továbbá a Kecskeméti Hivatásos

Tűzoltóparancsnokság a köte[ező feladatváflalásain túlmenően, az átszervezést követően is

Jakabszállás Község segítségére volt. A település részére szükség szerint tűzvédelmi illetve polgári

védelmi kérdései kapcsán szakmai segítséget nyújtottunk,

Az Önkormányzattal együtt közös érdekünk a tűzmegelőzés, a katasztrófák elleni védekezés,

polgári védelmi, a mentű-tűzvédelmi tevékenység eredményesebb végrehajtása. Ahhoz, hogy a

Kecskeméti Katasztrófavédelmi lUrendeltség továbbá a Kecskeméti Tűzoltóság speciális szakmai

tudásával és eszköz állományával megfeleljen a kihívásoknak, növelni tudja hatékonyságát

támogatási kérelemmel fordulunk az Önkormányzathoz. A kérelem a 2016. évi elszámolási

időszakra vonatkozó 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint összegű támogatást jelentene.

A Kecskeméti Katasztrófavédemi Kirendeltség továbbá a Kecskeméti Hivatásos

Tűzoltóparaiicsnokságalámogatásiösszegermttködési-, technikaikltéttíefjavítására; tervezi fordíz

tani. A tűzoltóság belső élete speciális jellemzőkkel bír, hiszen 24 órás, azaz állandó üzemelésű,

ezért a felszereléseire, használati tereire, tárgyaira jutó terhelés jelentős, melyek megújítása állandó

feladatot jelent.

Szám: 3531OI.2O3O4J2O5 AlT

Döntésükről kérem szíves tájékoztatásukat



A támogatási összeg igénybevételének módja: a Bács-Kiskun megyei Katasztráfavédelmi Igazgató

sággal kötendő támogatási szerződés. melyben meghatározásra kerül sz összeg felhasználásának

módja a Kecskeméti Katasrnófavédelmi Kirendeltség valamint a Kecskeméti Hivatásos

Tűzoltóparaxwsnokság számára.

Bízva Jakabszállás Község Önkormányzatának támogatásában, kívánunk sok sikert, jó egészséget.

Kecskemét, 2015. október 07.

Szőke Kálmán ti Maozsi Audras tu. alezr s
ldrendeltség-veető

k
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ELŐTEIUESzTÉS

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. november 9-ej ülésének 7. napirendi pontjához

TárEv: A Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
megállapodásának módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás), abból
célból alakult, hogy a Dél-alföldi Régió Ivóvizminőség-javító Programjának 11. — megvalósítási —

szakaszában eredményesen vegyen részt, az ivóvizminőség-javitó beruházásokhoz a megfelelő mértékű
önerő biztosítása mellett, Magyarország költségvetése és az Európai Unió által biztosított vissza nem
térítendő támogatás lehívására jogosultságot szerezzen, majd a tervezett beruházás megvalósulását,
működtetését. az egységes, lakosságbarát díjpolitikán alapuló egészséges ivóvíz szolgáltatást biztosítsa.

A Társulás működését szabályozó Társulási Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) 2010.02.03-án
került aláírásra, mely több alkalommal módosításra került.

A Megállapodás V.3. pontjábari rendelkeztek az önkormányzatok a KEOP projekt keretében
megvalósuló/beszerzésre kerülő vayonról és annak tulajdonjogáról az akkor hatályban lévő
jogszabályok alapján. Ezen kérdések a projekt lezárásának közeledtével ismételten előtérbe kerültek.
ezért ajelenlegi megállapodást módosítani szükséges.

Időközben kihirdetésre került, majd többször módosult a viziközrnü-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCDK. törvény (Továbbiakban: Vksz.), melynek rendelkezései értelmében szükséges a Megállapodás
V.3. pontjának és a 4. számú mellékletének módosítása.

A Vksz. 8. -nak értelmében:

„8. (1) Ha a víziközmű nem állami vagy önkormányzati beruházásban jön létre, a beruházó a
víziközmü tulajdonjogát a víziközmű üzembe helyezésének időpontjában az ellátáséri felelősre
átruházza. Az átruházásról a felek szerződést kötnek.

(2) Az ellátásért felelős az átvételt csak abban az esetben tagadhatja meg, Ha a létrehozott
vízilétesítmény nem felel meg a 6. (4) és (5) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(3) Ha az ellátásért felelős és az érintett víziközmű-rendszerre nézve vele viziközmű üzemeltetési
jogviszonyban nem álló beruházó, az (1) bekezdés szerinti víziközmű térítésmentes átwházásáról
állapodik meg, a térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú
adománynak minősül.”

A fenti változások figyelembe vételével módosításra került a Megállapodás, amely a határozat-tervezet
mellékletét képezi.

6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor u. 14.
76I581-8OO Fax: 76/58-802, + 3620939 23 98

polgarmester®j akabszallas. hu

Jakabszállás Község Polgármestere



A fentiek alapján javaslom, hogy a képviselő-testület a társulási megállapodás módosításának tárgyában
a határozat-tervezetben foglaltak szerint döntsön.

Jakabszállás, 2015. október 26.

HATÁROZAT-TERVEZET

Jakabszállás Közsé2 Önkormányzata Képviselő-testülete
/2015. (XI.09.) határozata

A Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megállapodásának
módosítása.

I. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kiskőrös és T
javító Onkormányzati Társulás megállapodásának módosítását
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

érsége Ivóvízminőség
a határozat-tervezet

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó György Róbert polgármestert az 1. pontban foglaltak
szerinti módosított — az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására.

Felelős: Szabó
Határidő: azonnal

György Róbert polgármester

6078 Jakabszállás, Petöfl Sándor u. 14.
76/581-800 Fax: 76/581-802, ÷ 36209392398

po lgamesterjakabszallas. hu

Jakabszállás Község Polgármestere

polgármester



Melléklet a ./2O5 (1028.) Számú Képviselő-test.
határozathoz

Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító

Önkormányzati Társulás
TÁRSULÁSI WiEGÁLLAPODÁSA

(módosítás)

tervezet



amely létrejött

I. Akasztó Község Önkormányzata (székhelye: 6221 Akasztó, Fő u. 40.)
2. Csengőd Község Onkormányzata (székhelye: 6222 Csengőd, Dózsa Gy. u. 35.)
3. Fülöpszállás Község Onkormásiyzata (székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kossuth u. 2.)
4. Imrehegy Község Onkormányzata (székhelye: 6238 Imrehegy, Kossuth tér 11.)
5. Jakabszállás Község Onkormányzata (székhelye: Jakabszállás, Petőfl u. 14.)
6. Kaskantyú Község Onkontányzata (székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16.)
7. Kecel Város Onkorrnányzata (székhelye: 6237 Kecel, Fő tér 1.)
8. Kiskőrös Város Önkormányzata (székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.)
9. Páhi Község Onkormányzata (székhelye: 6075 Páhi, Vasút u. 2.)
10. Soltszentimre Község Ónkormányzata (székhelye: 6223 Soltszentimre, Hősök tere I.)
11. Tabdi Község Onkomiányzata (székhelye: 6224 Tabdi, Kossuth utca 9.)
12. Tázlár Község Onkormányzata (székhelye: 6236 Tázlár, Templom köz 2.)
13. Császártöltés Község Onkormányzata (székhelye: 6239 Császádöltés, Keceli út 107.)
14. Soltvadkert Város Onkormányzata (székhelye: 6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6.)
15. Kunszállás Község Onkormányzata (székhelye: 6115 Kunszállás, Dózsa Gy. u. 24.)

a továbbiakban Társulás Tagjai között alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

A felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye 32.
cikkének k) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87.*-a alapján megállapodtak abban, hogy az
egységes, lakosságbarát díjpolitikán alapuló egészséges ivóvízellátás (mint önkormányzati
feladat-és hatáskör) biztosítása, célszerübb és hatékonyabb ellátása érdekében jogi
személyiséggel rendelkező társulást, a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító
Onkormányzati Társulást (a továbbiakban: Társulás) hoznak létre.

11. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA

I. A megállapodás V. fejezetének Vi. pontjában szereplő:

„A visszterhes jogügylet keretében a Társulás a tag önkormányzatokra ruházza a KEOP
projekt keretében megvaLósult vagyontárgyak tulajdonjogát, melyről számlát bocsát ki, ezzel
egyidejűleg, pénzmozgássaL nem járó pénzeszközátadással átadja a tag önkormányzatok
részére a rájuk eső támogatást, illetve a tag önkormányzatok által korábban megfizetett saját
forrást.,,

A tulajdon-átruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó pénzmozgással járó tételként
rendezendő.

9



Szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„A Társulás a tag önkonnánvzatokra ruházza a KEOP projekt keretében megvalósult
vagvontórgvak tulajdonjogát térítésmentesen, mely a a viziközn;útszolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX tön’ény 8. (3) pontja énehnében az általános forgalmi adó szempontjából közcélú
adománynak minősüL Az átadásról afelek átadás-án’ételijecőkönymet állítanak ki.

2. A megállapodás 4. számú melléklete helyébe Jelen módosítás 1. számú melléklete lép.

3. Felek egyebekben a megállapodást nem módosítják, annak rendelkezései hatályukban
fennállnak.

Kiskőrös. 2015 hó nap.

Záradék:

Ezt a módosítást a Társulásban részt vevő települési önkormányzatok képviselő-testületei minősített
többséggel hozott határozatukkal elfogadták. A módosított Társulási Megállapodás hatályba lépésének
időpontja 2015 hónap...nap

Kiskőrös, 20i5 hónap nap

Domonyi László
elnök

3



1. sz. melléklet

Társulás megállapodás 4. számú melléklete

Nyilatkozat

Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásához

Alulírott, Domonyi László, a Társulás Elnöke (lakcím: 6200, Kiskőrös, Toldi u. 6., szig.
szám:134259NA), mint a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
(székhely: 6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 43., adószám:15773843-2-03) Társulási Tanácsának
hivatalos képviselője a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának V1II.1.3. pontjában a Társulás képviseletére kapott felhatalmazás
alapján büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem.

A Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2010 (év) február (hó)
3(nap)-i megalakításának célja a Társulást létrehozó települési önkormányzatok
ivóvízminőség-javító projektjének (KEOP-1.3.0/09-ll-201t-0015 projekt azonosítószámok)a
Támogatási Szerződésben és az Általános Pályázati Útmutatóban megfogalmazott pályázati
céljainak elérése volt.

A Társulást létrehozó települési önkormányzatok (Akasztó, Császártöltés, Csengőd,
Fülöpszállás, Imrehegy, Jakabszállás, Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös, Kunszállás, Páhi,
Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár) a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulást a megalakításakor a KEOP projekt ivóvízminőség-javitó céljainak
megvalósítására, valamint a Támogatási Szerződésében és az Általános Pályázati
Útmutatóban meghatározott üzen, eltetésre ás eUenérték fejében történő hasznosításra hozták
létre.

Jelen nyilatkozat a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2010.
február 3-án megkötött Társulási Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

Kiskőrös, 2015. október 19.

Domonyi László
elnök
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Jakabszállási Pol2ármesteri Hivatal Jezője
6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.

Tel: (76) 581-801
E-mail: je2vzo(Uakabszallas.hu

Előterjesztés
Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-testületének

2015. november 9-i ülésének 8. napirendi pontjához

Tárgy: Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módja

Tisztelt Képviselő-testület!

2016. január 1-töl jelentős változások lépnek életbe aszociális és gyermekjóléti feladatok terén.
A 2015. évi CXXXIII. törvény tartalmazza az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú törvények
módosítását.

1.) 2016. január 1-től csak egy szervezeti és szakmai egységben működhet a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat.

Emiatt a települési önkormányzatoknak 2015. október 31-ig felül kell vizsgálniuk a
családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti
kereteit. Továbbra is a lehetséges társulás útján történő feladatellátás.

A települési önkormányzatoknak 2015. november 30-ig kell dönteniük a feladatellátás Új
rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról, és ezen időpontig kérelmezniük kell a
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását.

A gyermekjóléti szolgálat ajárásszékhely településen működö gyermekjóléti központnak 2016.
január 10-ig a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez
kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységek folyamatban lévő iratanyagait,
2016. január 31-ig a lezárt iratanyagait át kell adnia.

A család — és gyermekjóléti szolgálat finanszírozási szabályait a Magyarország 2016. évi
költségvetésérőL szóló 2015. évi C. törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

Megváltozik a finanszírozás módja. Eddigi lakosságszámú finanszírozás helyett most számított
létszám alapján történik a finanszírozás.

ci,) Család- és gyermekjóléti szolgálat
FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 000 000 fodnUszámított létszámlév

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a Szt.-ben, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi )QOU. törvényben (a
továbbiakban: Gyvt.) és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően
család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére, a személyi és
dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

A támogatásra az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati
hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a
támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valameimyi település feladat-ellátását
biztosítja.
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Támogatás nyújtható a fentiek szerint meghatározott települési önkormányzatoknak a Gyvt.
szerinti ellátási területen kívüli települések ellátásához is, figyelembe véve azon jogszabályi
rendelkezést, hogy - közös hivatalhoz tartozó település esetén - a közös hivatalhoz tartozó
valamennyi települést ugyanannak a szolgálatnak kell ellátnia. Ebben az esetben a támogatás
megállapítása az ellátott önálló polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzatonként és
közös hivatalonként külön-külön történik, a támogatás igénylője ezek együttes összegére
jogosult. Ebben az esetben az ellátást nem saját maga biztosító önkormányzat a támogatásra
nem jogosult.

ag) Számított szakmai létszám meghatározása
Valamennyi, a támogatásra jogosult települési önkormányzatot támogatás illeti meg a

számított szakmai létszám alapján. E szakmai létszám meghatározása számított alap- és
kiegészítő létszám, illetve korrekciós szorzó alapján történik.

aaa,) Számított alaplétszóm meghatározása:

ALsz=
—járásszékhely települési önkormányzatok esetében: L/8 000,
— fővárosi kerületi önkormányzatok esetében: L/12 000,
— egyéb önkormányzatok esetében: L/S 000,

de minimum I fő
ahol:
ALsz = az adott évre elismert foglalkoztatottak számított alaplétszáma, egy tizedesjegyre

kerekítve,
L = a település, fővárosi kerület lakosságszáma, közös önkormányzati hivatal esetén a

hivatalhoz tartozó önkormányzatok együttes lakosságszáma.

Jelenleg önkormányzatunk a Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ keretében látja el
ezeket a feladatokat és a társult másik három önkormányzattal együtt megvalósul az egy
szervezeti egységben történő feladatellátás. Az egy szakmai egységben való működés az
intézményen belül megoldható ajövöben is. Javaslom, hogy a Képviselőtestület 2016. január 1-
től továbbra is a társulási keretek között a Szolgáltató Központon belül lássa el ezeket a
feladatokat.
Társulás esetében is településenként 1- I szakmai létszám kerülne finanszírozásra. Az eddig
eltelt 10 év alatt megfelelő szakmai és szervezeti struktúra épült ki az intézményben, a
feladatellátás módja ajövőben is zavartalanul működhet a társulási keretek között.

2.) A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, Időskorúak nappali intézményi ellátásának
finanszírozása nem változik. A támogató szolgáltatás esetében a pályáztatási rendszer 2016.
január 1-jétől megszűnik és a fenntartók a költségvetési törvény által meghatározott Feltételek
szerint fognak támogatásban részesülni.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjenek véleményüket, észrevételüket előadni az
ülésen, és a tájékoztatót megvitatni, és a határozat-tervezetet elfogadni.

Helvécia, 2015. október 28.

77fl (ts t7Jkt
Hegedűs Ggbomé
címzetes főjegyző
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.../2015.(X.27.) Kt. számú határozat
Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási
feladatok ellátásának módja

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a családsegítés és a
gyermekjóléd szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatra
kötött ellátási szerződést. JakabszáHás Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat 2016. január 1-tól továbbra is
a Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléd Feladatellátó Társulás útján látja cl, a
Plelvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ keretén belül egy szervezeti és szakmai
egységben.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: értelemszerűen
A határozatról értesül:

Szabó György Róbert Hegedűs Gábomé
polgármester címzetes főjegyző

társult önkormányzatok képviselő-testületei
Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ vezetője
Pénzügyi Iroda





ELŐTERJESZTÉS

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. november 9-ej ülésének 9. napirendi pontjához

Tár2v: Dunamellék Leader Egyesület részére visszatérítendő támogatás nyújtása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. október 5-én megtartott a LEADER Helyi Akciócsoport előzetes elismerésével, az
Egyesület működésével. illetve a helyi fejlesztési stratégia tervezésével kapcsolatos egyeztető
megbeszélésen a LEADER Egyesület részéről elhangzott következő kérést ismenetem:

„Kérem, hogy rendkívüli képviselő-testületi ülésen tárgyalják meg a LEADER Egyesület
részére nyújtandó visszatérítendő támogatás ügyét az alábbi előterjesztés és határozat tervezet
alapján. A visszatérítendő támogatásra az alábbi okok miatt van szüksége az Egyesületnek:

Habár a LEADER Egyesület támogatásból működik, ezen működési támogatást
utófinanszírozás keretében. a költség tényleges felmerülését követően, átlagosan 4 hónap
elteltével kapjuk meg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (MVH). Ezen időszak
áthidalására 2008. óta rulírozó forgóeszközhitelből fedeztük kiadásainkat — az elnökségi tagok
egyetemleges személyes kezességvállalása mellett —‚ melynek kamataira 3.575.555 Ft-ot
fizettünk ki a lejáratig. A 2007-2013-as programozási időszak végéhez közeledve a finanszírozó
bank nem hosszabbította tovább a kölcsönszerződést. Ezáltal a visszajövő támogatásokból a
kölcsön október végéig véglegesen visszatörlesztésre kerül, viszont Igy a 2014-2020 időszak
megkezdéséhez az Egyesületnek nincs elegendő saját forrása. A 2007-2013-as időszak október
31-ig tart, ezen időszak működési forrása terhére tudjuk még elszámolni az október havi
kiadásainkat. A mielőbbi programzárás végett az adott hónapra jutó költségei az eddigi
gyakorlattal ellentétben nem a következő hónap végéig, hanem az aktuális hónap 31-ig tudjuk
kifizetésre benyújtani. Emiatt valamennyi számlánkat, munkabéreket, járulékokat előre, október
31-ig meg kell fizetni. A 2014-2020-as programozási időszak működési támogatását csak a
helyi fejlesztési stratégia (HFS) véglegesítését követően tudjuk igénybe venni, várhatóan
legkorábban 2016. áprilisban. Az átmeneti időszak finanszírozása a HFS előkészítő
támogatással történik, melyet a HFS tervezési munkálataira tudunk igénybe venni, azonban azt
az Irányító Hatóság 2 részletben, a teljesítés rnggvényében bocsátja rendelkezésre. Az 1,60%-os
részletet (várhatóan kb. 3.600.000 Ft) a HFS tervezetének elkészültével legkorábban 2015. év
végén, a 2.40%-os részletet (várhatóan kb. 2.400.000 Ft) pedig a HFS véglegesítését követően,
2016. március végén. A LEADER Egyesület működőképességének biztosítása a 9 település
pályázati forrásainak felhasználása tekintetében elsődleges fontosságú. Ezért azzal a
tiszteletteljes kéréssel fordulok a HACS illetékességi területén működő Polgármesterekhez,
hogy a korábbi szóbeli megállapodásra tekintettel szíveskedjék a mellékletben foglalt
településre jutó visszatérítendő támogatást 2015. október 28-ig rendelkezésre bocsátani.

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

po1garmesterjakabszallas.hu

Jakabszállás Község Polgármestere



Jakabszállás Község Polgármestere
A visszatérítendő támogatás visszafizetésére — a 2007-2013-as időszak tapasztalataiból
kiindulva — a program 2020 + 2 év zárását követően kerülhet sor. Amennyiben az Egyesület
vállalkozási tevékenységéből befolyó bevételei lehetővé teszik a mihamarabbi visszafzetést,
akkor a lehetőséggel élni kívánunk.,,

A LEADER Egyesület fenti indokai alapján javaslom az alábbi határozat-tervezet elfogadását.

Jakabszállás, 2015. október 26.

meg°
* polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Jakabszállás Közsée Önkormányzata Képviselő-testülete
/2015. (XI.09.) határozata

Dunamellék Leader Egyesület részére visszatérítendő támogatás nyújtása

1.! Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Dunamellék Leader Egyesület, mint LEADER Helyi
Akciócsoport címbirtokos részére külön megállapodás alapján
működésének előfinanszírozása céljából 588.375.- Ft, azaz
Otszáznyolcvannyolcezer-háromszázhetvenöt Forint összegű
visszatérítendő támogatást nyújt, melyet legkésőbb 2015. október
28-ig rendelkezésre bocsát.

2.! Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Szabó György Róbert polgármestert a
megállapodás elkészítésére és aláírására.

3.! Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
588.375.- Ft, azaz Otszáznyolcvannyolcezer-háromszázhetvenöt

forint összegü visszatérítendő támogatást a 2015. évi
költségvetésröl szóló önkormányzati rendeletében biztosítja.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

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

pe lgarmester®j akabszallas. hu
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Tisztelt Polgármester Asszony / Úr!

Tisztelt Közgyűlési Tag!

A 2015. október 5-én megtartott a LEADER Helyi Akciócsoport előzetes elismerésével,
az Egyesület működésével, illetve a helyi fejlesztési stratégia tervezésével kapcsolatos
egyeztető megbeszélésen, valamint a mai közgyűlést követően elhangzottak alapján
ezúton kérem, hogy rendkívüli képviselő-testületi ülésen tárgyalják meg a LEADER
Egyesület részére nyújtandó visszatérítendő támogatás ügyét az alábbi előterjesztés és
határozat tervezet alapján.

A visszatérítendő támogatásra az alábbi okok miatt van szüksége az Egyesületnek:

Habár a LEADER Egyesület támogatásból működik, ezen működési támogatást
utófinanszírozás keretében, a költség tényleges felmerülését követően, átlagosan 4
hónap elteltével kapjuk meg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (MVH). Ezen
időszak áthidalására 2008. óta rulírozó forgóeszközhitelből fedeztük kiadásainkat — az
elnökségi tagok egyetemleges személyes kezességvállalása mellett—, melynek kamataira
3.575.555 Ft-ot fizettünk Id a lejáratig. A 2007-2013-as programozási időszak végéhez
közeledve a finanszírozó bank nem hosszabbította tovább a kölcsönszerződést. Ezáltal a
visszajövő támogatásokból a kölcsön október végéig véglegesen visszatörlesztésre kerül,
viszont így a 2014-2020 időszak megkezdéséhez az Egyesületnek nincs elegendő saját
forrása.

A 2007-2013-as időszak október 31-ig tart, ezen időszak működési forrása terhére
tudjuk még elszámolni az október havi kiadásainkat. A mielőbbi programzárás végett az
adott hónapra jutó költséget az eddigi gyakorlattal ellentétben nem a következő hónap
végéig, hanem az aktuális hónap 31-ig tudjuk kifizetésre benyújtani. Emiatt valamennyi
számlánkat, munkabéreket, járulékokat előre, október 31-ig meg kell fizetni.

A 2014-2020-as programozási időszak működési támogatását csak a helyi fejlesztési
stratégia (HFS) véglegesítését követően tudjuk igénybe venni, várhatóan legkorábban
2016. áprilisban. Az átmeneti időszak finanszírozása a HFS előkészítő támogatással
történik melyet a HFS tervezési munkálataira tudunk igénybe venni, azonban azt az
Irányító Hatóság 2 részletben, a teljesítés függvényében bocsátja rendelkezésre. Az 1.,
60%-os részletet (várhatóan kb. 3.600.000 Ft] a HFS tervezetének elkészültével
legkorábban 2015. év végén, a 2. 40%-os részletet (várhatóan kb. 2.400.000 Ft) pedig a
HFS véglegesítését követően, 2016. március végén.

A LEADER Egyesület működőképességének biztosítása a 9 település pályázati
forrásainak felhasználása tekintetében elsődleges fontosságú.

Ezért azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok a HACS illetékességi területén működő
Polgármesterekhez, hogy a korábbi szóbeli megállapodásra tekintettel szíveskedjék a
mellékletben foglalt településre jutó visszatérítendő támogatást 2015. október 28-ig
rendelkezésre bocsátani.

Dunamellék Leader Egyesület
6344 Hajós, RAkóczi Ferenc ti. 10.

zmvw.dunarnellekleader.hu
3

Európai Mezőgazdasági és Vidékkjlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa
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A visszatérítendő támogatás visszaflzetésére — a 2007-2013-as időszak tapasztalataiból
kiindulva — a program 2020 + 2 év zárását követően kerülhet sor. Amennyiben az
Egyesület vállalkozási tevékenységéből befolyó bevételei lehetővé teszik a mihamarabbi
visszafizetést, akkora lehetőséggel élni kívánunk

Schindler János sk.
hatályos és funkcionáló

Elnök

Mondok József sk
a változások jogerős bírósági

nyilvántartásba-vételét követően hatályos
Elnök

o
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Őszinte nagyrabecsüléssel:

Izsák 2015. október 21.

2
Dunamellék Leader Egyesület

6344 Hajós, Rákóczi Ferenc u. 10.
zmvw.dunarnellekleader.hu

Európai Mezőgazdasági és Vidékkjlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa
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visszatérítendő támogatás nyújtásáról

Amely létrejött egyrészről Jakabszállás Község Önkormányzata (székhely: 6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor
u. 14.), képviseli: Szabó György Róbert polgármester), mint Támogató - a továbbiakban: Támogató -

másrészről a Dunamellék LEADER Egyesület (székhely: 6344 Hajós, Rákáczi F. u. 10., képviseli: Schindler
János elnök), mint Támogatást igénybe vevő - a továbbiakban: Támogatott - között alulírott napon és
helyen, az alábbi feltételek szerint:

1.)Szerzödő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató Jakabszállás Község Önkormányzata Összesen
588 375 Ft (HUF), azaz ötszáznyolcvannyolcezer-háromszázhetvenöt forint (továbbiakban: támogatás)
visszatérítendő működési támogatást nyújt a Támogatottnak. A támogatás átadása-átvétele úgy
történik, hogy a Támogató 200 000 Ft (HUF), azaz kettőszázezer forintot a polgármester saját
hatáskörben hozott döntése alapján 2015. október 28-ig, majd a támogatásból fennmaradó 388 375 Ft
(HUF), azaz háromszáznyolcvannyolcezer-háromszázhetvenöt forintot a képviselő-testületének
‚/2015. (X ) határozata alapján legkésőbb 2015. november 10-ig átutalja az Támogatott OTP Bank
Nyrt Dél-alföldi Régió 11732136-20007085 számú bankszámlájára.

2.)Szerződö felek a támogatás visszafizetésének idejében és módjában az alábbiak szerint állapodnak meg:
a) Támogatott a támogatást legkésőbb 2022. december 31. napjáig köteles teljes egészében és

hiánytalanul visszafizetni a Támogatónak, mely támogatás összege 588 375 Ft (HUF), azaz
ötszáznyolcvannyolcezer-háromszázhetvenöt forint.

b) Támogatott jogosult a fenti határidő előtt részletekben történő teljesítésre. Támogatott a 2.) a)
pontban foglalt határidő eltelte előtt átutalja a Támogató nál
kezelt számú bankszámlájára,

c) A támogatás visszafizetése akkor minősül jogszerűen teljesítettnek, amennyiben a teljes támogatás
2022. december 31. napjáig megérkezik a Támogató fenti Számú bankszámlájára.

d) Amennyiben Támogatott legkésőbb 2022. december 31. napjáig nem fizeti vissza teljes egészében a
támogatást, akkor a Támogatott a visszafizetés napjáig köteles a Ptk. 6:48. (1) bekezdésében
meghatározott késedelmi kamat megfizetésére.

3,)A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásrál,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a civil
szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.
30.) Korm. rendelet, valamint a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az irányadóak.

4.)Szerződő felek a jelen jogügyletböl eredő — egyezséggel vagy más módon nem rendezhető — közöttük
vitás kérdések eldöntésére a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

5.)Szerzödö felek a fenti támogatási megállapodást - annak elolvasása és közös értelmezése után - mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagydlag és saját kezűleg írták alá. Jelen szerződés 4 eredeti
példányban készült.

Kelt: Jakabszállás, 2015 év október 22. napján

Szabó György Róbert polgármester Schindler János
Támogató képviseletében Támogatott képviseletében





‘9.
Dunamellék Leader Egyesületnek lakosságszám arányosan nyújtandó visszatérítendő támogatás

mértéke

5sz. Település Lakosságszérn Támogatás mértéke 225 Ft/fő

Tisztelt Polgármester Asszony / Úii

A korábbi szóbeli megállapodásra történő hivatkozással ezúton mellékelten megküldöm az Egyesület
elnökének felkérő levelét a lakosságszám arányos hozzájárulás megfizetéséröl.

Október 31-igaz MVH felé beadandó kifizetési kérelem benyújtásához az októberi költségeinket legkésőbb
október 28-ig ki kell fizessük.
Ezért kérjük a mihamarabbi szíves intézkedést!

A felkérő levélhez mellékeltem határozat-tervezet mintát, valamint egy táblát a településenként fizetendő
összeg mértékéről,

A HACS lakosságszámát az Irányító Hatóság a 2014. január 1. állapot szerint hagyta jóvá, összesen
26.122 fővel. A visszatéritendő támogatás mértékét igy - sz egységesség érdekében -ugyanezen KSH
adattal számoltuk ki.

A hozzájárulásokat sz alábbi bankszámlára kérjük átutalni:

OTP 11732136-20007085
Dunamellék Leader Egyesület
Közlemény: visszatéritendö támogatás

Schindler János hatályos és funkcionáló elnök, valamint
Mondok József a jogerős bírósági nyilvántartásba vételt követően hatályos elnök megbízásából:

Borbényi Laura munkaszervezet-vezetö
Dunan-ellék Leader Egyesület
6070 Izsák, Szabadság tér 1

1 Fülöpszállás 2152 484 200
2 Izsák 5655 1 272 375
3 Bócsa 1819 409 275
4 Orgovány 3372 758 700
5 Jakabszállás 2615 588 375
6 Ágasegyháza 1892 425 700
7 Ballószög 3366 757 350
8 Fülöpháza 845 190 125
9 Helvécia 4406 991 350

Összesen 26122 S 877 450
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Jakabszállási Polgármesteri Hivatal Jeyzője
6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.

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

Előterjesztés
Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-testületének

2015. november 9-i ülésének II. napirendi pontjához

TárEv: Szociális tűzifa juttatásról rendelet alkotása.

Képviselötestület 2014 évben a szociális tűzifa pályázaton sikeres volt, melynek eredményeképpen
kemény lombos fafajból 216 m3 mennyiséget osztott szét 138 háztartás részére.

Ebben az évben szintén benyújtotta az önkormányzat a pályázatot mely sikeres volt, ezért ennek
keretében 127 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására lesz lehetősége az
önkormányzatnak. A tűzifa szállításával kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik. A szociális
célú tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem lehet kérni. A kiosztást 2016. február 15-éig
kell elvégezni, a pénzügyi felhasználás elszámolásának legkésőbbi időpontja 2016. március 31.

Tekintette] arra, hogy az előző évben az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint
eredményesen és a lakosság megelégedésére került kiosztásra a tűzifa, javaslom atmak megfelelő
tartalommal elfogadni a rendelet tervezetet. (Azért kell Új rendeletet alkotni, mert az előző évben
megalkotott rendelet hatályát vesztette.)

zzS
Jakabszállás, 2015. november 3. ‘r’

I i%.-% 1JÁJ
Hegedűs Gábomé

fl

* cimzetes fojegyzo
IC’kut1

Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-testületének
/2015. ( ) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Jakabszállás Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról
és aszociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tőrvény (Szt.) 10. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, figyelemmel Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1.
melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú
tüzelöanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímében foglaltak végrehajtására, az
alábbi rendeletet alkotja:

1 .

A rendelet hatálya kiterjed a szociális rászorultságtól higgö pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
9/2003. (IX. 9.) önkormányzati rendelet I .-a szerinti személyekre.

2.

A szociálisan rászorulók részére a téli mtéshez szükséges tüzifa biztosításához természetbeni ellátás
formájában támogatás nyÚjtható, a Belügyminiszter BMOGF/69-14/201 5. számú támogatói okiratában
meghatározott keretösszeg erejéig.



3.

(1) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy
családnak, aki létfemitartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan
bekövetkezett vagy tartósan femiálló létfetmtartási problémákkal küzd, feltéve, hogy a kéretmező
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 180%-át,
egyedül élő személy esetében a 220 %-át és a lakásásiak mtését fatüzelésre alkalmas
tüzelőberendezéssel biztosítja, feltéve hogy a háztartásban élő személyek egyikének sincs a birtokában 2
m3-nél több tűzifa.

(2) Az egy főre jutó jövedelem megállapításakor az Szt. 10. (2)-(4) bekezdés szerinti szabályokat kell
alkalmazni.

(3) A döntés során előnyben kell részesíteni az Szt.
a) 33. ‘ 37.

.
-ában szabályozott aktív korúak ellátására,

b) 32/B. *-ában szabályozott időskorúakjáradékára,
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.) 67/A * (2) bekezdése szerinti halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat,
valamint,
d) a települési támogatásra jogosultakat.

4.

(1) Egy jogcímen csak egyszer lehet támogatást igényelni. Háztartásonként csak egy személy igényelhet
támogatást, melyet legkésőbb 2015. február 1 -jéig vagy a tűzifa keretének kimerüléséig lehet
benyújtani.
(2) Az egy-két személyes háztartás részére legfeljebb 1 m3 tűzifa adható. A három vagy ennél több
személyes háztartás részére legfeljebb 2 m3 tűzifa adható.

(3) Azzal szemben, aki az e rendeletben biztosított szociális tűzi[t juttatást jogosulatlanul és
rosszhiszeműen veszi igénybe vagy értékesíti, az Szt. 17. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárást kell
lefolytatni.

(3) A támogatási kérelemröl való döntést a Képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális Bizottságra
átruházza.

(4) A szociális tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon kell a
polgármesteri hivatalhoz benyújtani. A polgármesteri hivatal gondoskodik a formanyomtatvány és
kapcsolódó tájékoztató dokumentum elérhetőségének biztosításáról elektronikusan az önkormányzat
honlapján és papír alapon a hivatalban ügyfélfogadási időben.

Záró rendelkezések
5. *

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2016. május 31-én hatályát veszti.

Jakabszállás, 2015. november 9.
ií 414—i

Sza’ó György óbert Hegedűs Gábomé
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet Idhirdetve: 2015

Hegedűs Gábomé
címzetes főjegyző



Általános Indokolás

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.
évi C. törvényben erre a célra elkülönített összeg által biztosított szociális célú tüzelőanyag vásárlására
vonatkozóan pályázatot nyújt be. A pályázat elbírálása megtörtént. Jakabszállás Onkormányzata a
Belügyminisztérium döntése értelmében 2.258060.-Ft összegű vissza nem térítendő egyszeri
támogatásban részesül. Ez az összeg 127 erdei köbméter kemény lombos fa vásárlására használható fel.
A támogatás felhasználásának feltétele, hogy a szociális rászorultság és a 2015. évi igénylés részletes
feltételeit önkormányzati rendeletben kell szabályozni Úgy, hogy legkésőbb a tüzelőanyag
megvásárlását követő 10. napon hatályba lépjen. A 46/2014. BM rendelet 2. (1) bekezdésében kiköti
hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti ellátottakat (aktív korúak
ellátása, időskorúak járadéka,) valamint a gyermekek védelméről ás a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat az elbírálás során
előnyben kell részesíteni. A Feltételek kialakítása során ezt a kötelezettséget figyelembe kellett venni.
Egyedül élők esetén az egy főre jutó jövedelem a nvugdíjminimum 220 %-a, azaz 62.700.-Ft Családban
élőknél az egy före jutó jövedelem a nugdíjminimum 180 %-a, azaz 51.300.-Ft.

Részletes Indokolás

Az 1. -hoz

A rendelet 1. -a a rendeJct hatályát az önkormányzat szociális rendeletére való hivatkozással azzal
azonos személyi kör részére terjeszti ki.

A 2. g-hoz

A rendelet 2. *-a a támogatás korlátozott voltát deklarálja.

A 3. g-hoz

A rendelet 3. *-a az objektív jogosultsági feltételekről ás az előnyben részesitcndő személyi kőről
rendelkezik.

A 4. -hoz

A rendelet 4. -a eljárási szabályokat tartalmaz és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás során
követendő eljárást határozza meg.

Az 5. *-hoz

A rendelet 5. -a hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.



Hatásvizsgálati lap

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. *-a alapján a jogalkotás során a szabályozás várható
hatásait fel kell mérni, és a vizsgálat eredményét a képviselő-testület elé kell terjeszteni. A rendelkezés
részletesen meghatározza, hogy mit kell a hatásvizsgálat során vizsgálni.

1. Társadalmi hatások

A lakosság szociális nehézségekkel rendelkező, rászorult tagjainak téli Mtési nehézségein tud enyhíteni
az önkormányzat a rendeletben meghatározott keretek között.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletnek költségvetési hatása van. A tüzelőanyag szállítása többletköltséggel jár.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek többlet adminisztratív hatása vau.

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

A vissza nem térítendő támogatás elszámolásához szükséges a rendelet megléte. Ellenkező esetben a
támogatás visszafzetésére kerül sor.

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

A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.



Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015. (X1.24.) önkormányzati rendelete a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptrövénye, a helyi
önkormányzatok alcím 32. cikk (1)a.) pontjában foglalt jogkörében. a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tőrvény 232. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a közszolgálati tisztviselök munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a
közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekröl, valamint a
távmunka végzésről szóló 30/20 12. (III. 07.) Kormásiy rendelet 13. - 15. -aiban foglaltak
figyelembe vételével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Jakabszállási Polgármesteri Hivatalban foglakoztatott
valametmyi köztisztviselőre és munkavállalóra.

Az igazgatási szünet

2.*
(1) A Jakabszállási Polgármesteri Hivatalban 2015. évben az igazgatási szünet 2015.
december 21-től 2015. december 31-ig tart.
(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás tblyamatosságának biztosítása
érdekében a Polgármesteri Hivatal ügyeletet tart. Az ügyeleti rendet a hivatalvezető
intézkedésben állapítja meg.

Záró rendelkezések

3.

(1) E rendelet a kihirdetését követö napon
(2) E rendelet 2016. január 4-én hatályát

Jakabsállás, 2015. október28.

Szab György Róbert
polgármester

Záradék:

.i%7- t.d
Hegedűs Gábomé
cimzetes főjegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Hegedűs Gábomé
címzetes föjegyzö

lép hatályba.





Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Jakabszállás Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális
igazgatásról és aszociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 10. * (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A
helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásáboz kapcsolódó kiegészítő
támogatása jogcímében foglaltak végrehajtására, az alábbi rendeletet alkotja:

I

A rendelet hatálya kitetjed a szociális rászonihságtól mggö pénzbeli és természetbeni
ellátásoból szóló 9/2003. (IX. 9.) önkormányzati rendelet I .-a szerinti személyekre.

2.*

A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tüzifa biztosításához természetbeni
ellátás formájában támogatás nyújtható, a Belügyminiszter BMOGF/69-14/2015. számú
támogatói okiratában meghatározott keretösszeg erejéig.

3.

(1) Szociális célú tüzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy
családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan
bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntaitási problémákkal küzd, feltéve, hogy a
kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum 180%-át, egyedül élő személy esetében a 220 %-át és a Lakásának fűtését
fatüzelésre alkalmas tüzelöberendezéssel biztosítja, feltéve hogy a háztartásban élő szeméLyek
egyikének sincs a birtokában 2 m3-nél több tüzifa.

(2) Az egy főre jutó jövedelem megállapításakor az Szt. 10. (2)-(4) bekezdés szerinti
szabályokat kell alkalmazni.

(3) A döntés során előnyben kell részesíteni az Szt.
a) 33. ‚ 37. . -ában szabályozott aktív korúak ellátására,
b) 32/B. *-ában szabályozott időskorúak j áradékára,
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 67/A (2) bekezdése szerinti halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket
nevelő családokat, valamint,
d) a települési támogatásra jogosultakat.

4.

(1) Egy jogcímen csak egyszer lehet támogatást igényelni. Háztartásonként csak egy személy
igényelhet támogatást, melyet legkésőbb 2015. február 1-jéig vagy a tűzifa keretének
kimerüléséig lehet benyújtani.



(2) Az egy-két személyes háztartás részére legfeljebb 1 m3 tűzifa adható. A három vagy ennél
több személyes háztartás részére legfeljebb 2 m3 tűzifa adható.

(3) Azzal szemben, aki az e rendeletben biztosított szociális tűzifa juttatást jogosulatlanul és
rosszhiszeműen veszi igénybe vagy éitékesíti, az Szt. 17. (1) bekezdés b) pontja szerinti
eljárást kell lefolytatni.

(3) A támogatási kérelemről való döntést a Képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális
Bizottságra átmházza.

(4) A szociális tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet az arra rendszeresített
formanyomtatványon kell a polgármesteri hivatalhoz benyújtani. A polgármesteri hivatal
gondoskodik a formanyomtatvány és kapcsolódó tájékoztató dokumentum elérhetöségének
biztosításáról elektronikusan az önkormányzat honlapján és papír alapon a hivatalban
ügyfélfogadási időben.

Záró rendelkezések
5.

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2016. május 31-én hatályát veszti.

Jakabszállás, 2015. november 9.
%q4; p

Szabó György Róbert Hegedűs Gabomé
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet Idhirdetve: 2015

Hegedűs Gábomé
cimzetes főjegyző



Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015. (X1.24.) rendelete

a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi
térítési díjáról szóló 9/2015. (VIII. 04.) önkormányzati rendelete

módosításáról

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés a.) pontja és (2) bekezdése és a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.évi )OGU. törvény 29. (l)-(2) bekezdésében, kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja.

Jakabszállás Község Önkormányzatának
biztosított gyermekétkeztetés intézményi
önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.)
két ponttal kiegészítésre kerül:

I.
a gyermekek napközbeni ellátása keretében
térítési díjáról szóló 9/2015. (VIII. 04.)

2. *-ában meghatározott I. sz. melléklete alábbi

„3.1./ Bölcsődében a gondozási díj összege: 0.-Ft
3.2./ Bölcsődében az időszakos gyermekfelügyelet díja: 350.-Ft/óra”

2.

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet az (1) bekezdésben meghatározott napot követő napon hatáLyát veszti.

Jakabszállás, 2015. november6.

Szabó György Róbert
polgármester

%‚V4 wLJ
Hegedüs Gábomé
cimzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:




