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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
76/2008. (VI. 13.) OGY. h. Országos népszavazás elrendeléséről
2008. XXVII. tv. Egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról,
2008. XXIX. tv. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2007. évi CXL. törvény módosításáról,
2008. XXXIII. tv. Az önkéntes tűzoltó egyesületekről,
162/2008. (VI.19.) Korm.r. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset kiegészítéséről,
1040/2008. (VI.19.) Korm.h. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról,
2008. XXXVII. tv. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról,
165/2008. (VI.27.) Korm. r. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.)
Kormány rendelet módosításáról,
166/2008. (VI. 27.) Korm. r. Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról,
167/2008. (VI. 27.) Korm. r. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról,
2008. XLIX. tv. A nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósulásának
elősegítése érdekében egyes törvénynek módosításáról,
177/2008. (VII.1.) Korm.r. A közigazgatási hivatalról,
85/2008. (VII. 5.) FVM r. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V.4.)
FVM rendelet módosításáról,
180/2008. (VII. 8.) Korm.r. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.)
Korm. rendelet módosításáról,
182/2008. (VII. 14.) Korm.r. Az országos településrendezési és építési követelmé-
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-

-

2.)
-

nyekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet módosításáról,
183/2008. (VII.16.) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30)
Korm. rendelet módosításáról,
Az Országos Választási Bizottság 8/2008. (VII. 16.) OVB állásfoglalása a szavazást
követő napra vonatkozó munkavégzés alóli felmentés idejére járó átlagkeresetről,
3/2008. (VII.25.) ÖM r. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatívájáról,
tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 4/2006. (VIII.1.) ÖTM rendelet módosításáról,
191/2008. (VII.30.) Korm. r. A támogató szolgáltatás és közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről,
199/2008- (VIII.4.) Korm.r. A közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló
49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról,
201/2008. (VIII.13.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi keresetkiegészítéséről szóló 162/2008. (VI.19.) Korm. rendelet módosításáról,
206/2008. (VIII.26.) A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben támogatás igénybevételének részletes
feltételeiről,
207/2008. (VIII. 27.) Korm.r. A nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások
megvalósításának elősegítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról,
221/2008. (VIII.30.) A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint
az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének
részletes szabályairól,
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Adóbehajtások
44 db
Adóigazolás
4 db
Árverési hirdetmény,
10 db
Vételi ajánlat
16 db
egyéb hirdetmény kifüggesztése
3 db
Magánszemélyek kommunális adója
13 db
Gépjárműadó határozatok készítése és postázása
39 db
Iparűzési adó
38 db
Adóérték-bizonyítvány
9 db
Idegenforgalmi adó
4 db
Vállalkozási igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés
19 db
Közterület használati engedély
2 db
Közgyógy igazolvánnyal kapcsolatos ügy
21 db
Adóügyi egyenlegértesítők kiküldése
2800 db
Visszajött egyenlegértesítők újbóli kikézbesítése lakcímegyeztetések, és pontosítások után
20 db

A Jegyzői Titkárságon az alábbi munkák folyamatosan zajlanak:
-

Palotás Tibor végrehajtónak bírósági végrehajtásra átadott iratokkal kapcsolatos ügyintézés
ÖNKADÓ program változás folyamatos kezelése, új program verziók fogadása, feltöltése,
félévi zárás,
Letiltások, inkasszók benyújtásával kapcsolatos ügyek,
Folyamatos a vételi ajánlatok hirdetőtáblára való kifüggesztése, valamint, a határidőre történő visszajuttatása,
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-

Az ingatlan nyilvántartás ellenőrzése és összevetése a magánszemélyek kommunális adójával
Lakossági bejelentéssel kapcsolatos ügyintézés,
Üzlet működéséhez engedélyezéséhez szakhatóságok megkeresése,
Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájárulások kiadása – elidegenítési és terhelési tilalom fenntartása mellett,
Tulajdonjog bejegyzésekhez hozzájárulások kiadása – elidegenítési és terhelési tilalom
fenntartása mellett.

-

Közgyógy igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés,
Rendszeres szociális segéllyel,
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 Közigazgatási Hivatalhoz.

-

Személyzeti-munkaügyi ügyintézés,
Közcélú foglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés.

-

Szabálysértési ügyek intézése.

Építéshatósági területen végzett munkák
- Építési engedély
- Építés kezdésének bejelentése
- Szakhatósági megkeresés
- Földhivatali megkeresés
- Jogerősítés
- Telekalakítás
- Használatba vételi engedély
- Hiánypótlás
- Bejelentési eljárás
- Bontási engedély
- Eltérési engedély
- Végzés eljárási költség viseléséről
- Kézbesítési vélelem
- Teljesítés hosszabbítás
- Igazolás
- Egyéb, közmű tulajdonosi hozzájárulások stb.

8 db
2 db
17 db
9 db
12 db
1 db
3 db
2 db
1 db
1 db
1 db
9 db
1 db
1 db
11 db
23 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),
• Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása pályázatának elkészítése,
• 2008. II. negyedévi pénzforgalmi jelentés elkészítése és megküldése Kincstárnak,
• 2008. II. névi mérlegjelentés elkészítése és megküldése Kincstárnak,
• 2008. I. félévi beszámoló elkészítése és megküldése Kincstárnak,
• 2007. évi normatíva önellenőrzés megküldése Kincstárnak,
• Létszám leépítés pályázat II. ütem elkészítése és megküldése Kincstárnak,
• Negyedéves beruházás statisztika elkészítése és megküldése KSH-nak,
• ÁFA bevallás elkészítése,
• Ásott-Telszo Kht-tól az üzemeltetésre átadott Állatfelvásárló, Piaccsarnok épületének
átvétele,
• Ásott-Telszo Kht-tól az Önkormányzati tulajdonban lévő nagy és kisértékű
tárgyieszközök átvétele,
• PTB ellenőrzés - Gépjárműhasználattal kapcsolatos költségek elszámolása.
Tájékoztatom a Tisztelt Testületet, hogy 2008. július 3-án megyei jegyzői értekezleten vettem
részt. Az értekezleten tájékoztatást kaptam a közigazgatási hivatalokat érintő jogszabályi változásokról, a Kistérségi Koordinációs Hálózat működéséről, az adóellenőrzésekről, a törvényességi célellenőrzés tapasztalatairól, a közszolgálati ellenőrzés ütemezéséről, az önkormányzatoknál végrehajtott iratkezelési ellenőrzés tapasztalatairól.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet továbbá arról is, hogy mindkettő adóügyi ügyintézői állásra kiírt pályázat eredményes volt, és 2008. augusztus 01. napjától Hivatalunkban
Dr. Papp László az adóügyi ügyintéző (főbb adónem: Helyi iparűzési adó) és 2008. augusztus
20. napjától az adóügyi ügyintéző (főbb adónem: Gépjárműadó) pedig Mityók Ernő.
2008. augusztus 18. napjától Bodor Krisztina köztisztviselői kinevezését módosítottuk, és az
ügyintéző fogja ellátni Csaba Andrásné távolléte, későbbi nyugdíjazás miatti felmentése idején az anyakönyvvezetői, igazgatási ügyintézői feladatokat tekintettel arra, hogy Bodor Krisztina sikeres anyakönyvvezetői vizsgát tett 2008. júniusában.
A szociális ügyintézői állásra pályázatot írtunk ki, melynek beadási határideje 2008. szeptember 29. (hétfő) 12.00 óra.

3.) Tájékoztató a Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat munkájáról
A Képviselő-testület 166/2008.(VIII.6.) KT határozata alapján 2008. augusztus 15. napjától
önálló szakfeladaton létrejött a Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat. Jelenleg 2 fő határozatlan idejű munkaviszonnyal rendelkező és 1 fő határozott időre szóló munkaszerződéssel rendelkező parkgondozó, karbantartó tevékenykedik a Szolgálat munkatársaként. A parkgondozási, épület karbantartási feladatokat folyamatosan látják el a dolgozók. Az Állatfelvásárló épületének és az ingatlan környékének rendbe tétele 2008. augusztus hónapban megtörtént. A Piacsarnok üzemeltetését is a Szolgálat dolgozója végzi 2008. szeptember 01. napjától.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést
megvitatni és az alábbi határozatot meghozni:
_____/2008. (IX. 17.) KT határozat
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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.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3.) Irattár
Ásotthalom, 2008. szeptember
Dr. Karsai Éva
jegyző

