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Helyben
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően, a következő összefoglaló
tájékoztatást adom a Tisztelt Képviselő-testületnek az Önkormányzat munkáját érintő fontosabb jogszabályokról és a Hivatal munkájáról.
1.)
-

A legutóbbi testületi ülés óta megjelent az Önkormányzat munkáját érintő fontosabb
jogszabályok ismertetése:
Jogszabályok
29/2009. (X.30.) ÖM rendelet Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról,
59/2009. (XI.3.) IRM rendelet A központi szabálysértési nyilvántartás részére történő
adatközlés formájáról és módjáról, valamint az adatszolgáltatás rendjéről,
2009. évi CIX. törvény A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó
egyes törvények módosításáról,
2009. évi CX. törvény Az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról,
2009. évi CX. törvény Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény módosításáról,
valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi
LXXXV. törvény és az egyes kapcsolódó törvények módosításáról,
251/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról
szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet módosításáról,
2009. évi CXV. törvény Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről,
2009. évi CXVI. törvény Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi
CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításról,
2009. évi CXVII. törvény A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló
2008. évi CII. törvény módosításáról,
2009. évi CXVIII. törvény A közoktatásról szóló 1993. évi LXIX. törvény módosításáról,
253/2009. (XI.18.) Korm. rendelet Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.
(XII.28.) Korm. rendelet módosításáról.
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2.)
-

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Működési engedély kiadásával, módosításával, üzlet nyitvatartási időpont változásával
kapcsolatos ügyek ………………………………………………………….…..
1 db
Egyéni vállalkozók nyilvántartási adatainak módosítása……………………….
2 db
Közgyógyigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés (szakhatósági állásfoglalás kérés, határozatok)………………………….……………………………………………….… 8 db
Önkormányzati út mentén fák kivágása engedélyezése (megállapodás hozzájárulás) 5 db

A Jegyzői Titkárságon az alábbi munkák folyamatosan zajlanak:
- Folyamatos a vételi ajánlatok hirdetőtáblára való kifüggesztése, valamint, a határidőre történő visszajuttatása, és egyéb hirdetmény kifüggesztése,
- Lakossági bejelentéssel kapcsolatos ügyintézés,
- Üzlet működési engedélyezéséhez szakhatóságok értesítése,
- Működési engedéllyel rendelkező üzletek ellenőrzése,
- A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormány
rendelet alapján új nyomtatványok elkészítése a működési engedély kiadásához és a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentéshez, valamit az adatokban bekövetkezett változás bejelentéséhez.
-

Aktív korúak ellátásával,
Időskorúak járadékával,
Ápolási díjjal kapcsolatos ügyintézés.

-

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása,
Hagyatéki, gyámügyi ügyintézés,
Népesség, lakcímbejelentés,
Anyakönyvi ügyekben ügyintézés,
Hatósági bizonyítványok kiadása,
Hulladékszállítással kapcsolatos jelentések.

-

Honlap feltöltés, Közzétételi Lista karbantartása,
Rendeletek egységes szerkezetbe foglalása,
Képviselő-testületi és bizottsági ülések megtartását követően a jegyzőkönyvek megküldésre kerültek a Dél-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalhoz.
Személyzeti-munkaügyi ügyintézés,

-

Közcélú foglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés.
Szabálysértési ügyek intézése.

Építéshatósági területen végzett munkák
- Építési engedély……………………………………………………………….. 1 db
- Jogerősítés……………………………………………………………………… 1 db
- Telekalakítás…………………………………………………………………… 2 db
- Végzés eljárási költség viseléséről …………………………………………… 6 db
- Egyéb, közmű tulajdonosi hozzájárulások stb…………………………………. 3 db
- Fellebbezésről lemondás……………………………………………...……..….. 2 db
- Földhivatali megkeresés…………………………………………………………4 db
- Használatba vételi engedély……………………………………………………..1 db
- Szakhatósági megkeresés……………………………………………...…….….. 6 db
- Határozat eljárás megindításáról ……………………………………………
1 db
- Teljesítés hosszabbítási kérelem …………………………………………… 3 db
- végzés …………………………………………………………………………. 6 db
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Gazdálkodás
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gazdasági és pénzügyi teendők végzése (megrendelések, átutalások, pénztári kifizetések, könyvelés, számlázás, analitika vezetése, adatküldés Államkincstárnak a bérjellegű kifizetésekről, bérek, segélyek kifizetése
Szerződések, kötelezettségek nyilvántartása,
Bérlakásokkal kapcsolatos ügyintézés,
PTB, TVMB, ÜB jegyzőkönyvek készítése
Szociális ellátások utáni visszaigénylések elkészítése,
Kontírozási, könyvelési feladatok, egyeztetések, helyesbítések,
IMI könyvelés készítése MÁK-nak,
Havi üzemanyag elszámolások elkészítése,
Főkönyv és analitikák egyeztetése,
Negyedéves ÁFA bevallás elkészítése, megküldése APEH-nak,
Negyedéves gazdaságstatisztikai jelentés megküldése KSH-nak,
Szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása,
Közmű visszaigénylések,
Kisértékű tárgyi eszközök tételes felvétele a program feltöltéséhez,
Előterjesztések készítése Képviselő-testületi ülésre,
Működésképtelen Önkormányzatok Egyéb támogatása kérelem előkészítése.

Adóügyek:
- kommunális adó határozat………………………………………………………... 30 db
- gépjármű adó határozat…………………………………………………………… 27 db
- iparűzési adóbevallás, önellenőrzés……………………………………………….
8 db
- adóhiányt megállapító határozat ………………………………………………….
5 db
- iparűzési adóalanyok bejelentkezésre felszólítása……………………………….. 30 db
- iparűzési adóalanyok elmulasztott bevallások benyújtására felszólítás
(5 évre visszamenőleg APEH és Okmányirodai adategyeztetés után)…………… 50 db
- idézés (szabálysértés, helyszíni)…………………………………………………..
6 db
- adó-és értékbizonyítvány kiállítása……………………………………………...
4 db
- tájékoztatás a Rendőrség felé (helyszíni birság, szabálysértés rendezéséről)……..
2 db
- végrehajtások (inkasszó) …………………………………………………………
6 db
- Iparűzési adóbevallások feldolgozásának ellenőrzése………………………………289 db
- Hibás bevallások javítása………………………………………………………….
5 db
- Fizetési felszólítás…………………………………………………………………. 15 db
- Belföldi jogsegély kérése…………………………………………………………... 5 db
- Adóellenőrzés megállapításának feldolgozása……………………………………. 110 db
- Adóellenőrzés megszervezése, megbízólevelek, iratok előkészítése
- Iparűzési adóelőleg módosítás…………………………………………………….. 5 db
- Bejelentés, adó előleg megállapítás……………………………………………….. 5 db
- Méltányossági kérelem, fizetési halasztás………………………………………....
2 db
- Az adóhátralékok rendezésével kapcsolatos feladatok folyamatos végzése,
- Kommunális adóval kapcsolatos változások feldolgozása,
- BM gépjármű adatváltozásainak feldolgozása, határozatok kiküldése

4

-

3.)

Adóbefizetések folyamatos könyvelése, nyilvántartása, adatbázis pontosítása, könyvelési
tételek átvezetése,
Tájékoztató a Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat munkájáról

Orvosi rendelő: járda bontás, elszállítás, szanetli bontás, favágás, tuskó kiemelés, elszállítás,
kerítés helyreállítás, hegesztés, rőzse szállítás,
Művelődési Ház: dugulás elhárítás, törmelék szállítás,
Könyvtár: zárcsere,
Déli utcai bérlakás.: fürdőkád csaptelep csere,
HKTT Ásotthalmi Tagintézménye: ebédszállítás, gyermek szállítás Mórahalom-Kissor.
Polgármesteri Hivatal: fénycsövek cseréje, takarítás, lombtalanítás, elszállítás, virágládák kiürítése, téliesítése.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2009. december 1-én Molnár Mónika szociális igazgatási ügyintéző szociális szakmai napon vett részt, ahol az aktuális jogszabályi változások mellett az FSZH adatbázis feltöltéséről tanácskoztak a jelenlévő szociális ügyintézők.
2009. december 2-án jegyzői megbeszélés volt Üllésen, ahol a települési önkormányzatok tulajdonában lévő zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának célellenőrzése során tapasztaltakról Csiszárné Dr. Kosik Mária az Állami Számvevőszék számvevő tanácsosa tartott tájékoztatót.
2009. december 3.-án ÁFA előadáson vett részt Pipicz Anita gazdasági osztályvezető és
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző, kontírozó könyvelő.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést
megvitatni és az alábbi határozatot meghozni:
_____/2009. (XI. 26.) KT határozat
Tárgy: Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Dr. Karsai Éva jegyző tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület t u d o m á s u l v e s z i az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló jegyzői tájékoztatót.
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
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Határidő: 2009. december 18.
Felelős: Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3.) Irattár
Ásotthalom, 2009. november

Dr. Karsai Éva
jegyző

