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A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

Kedves Olvasók! Tisztelt Jászkiséri Polgárok!
Jászkisér Város Önkormányzata és állampolgárai nevében
õszinte köszönetemet fejezem ki mindazon
döntéshozóknak, akik a karácsony elõtti napokban pozitív
támogatást ítéltek meg településünk számára.
A Belügyminisztérium értesítése alapján vissza nem
térítendõ támogatást kapott településünk: a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó más forrásból el nem ismert
kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítõ
dologi eszközök beszerzéséhez 14.355.000,- Ft értékben,
valamint a szociális célú tûzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészítõ támogatásként 1.219.200,- Ft-ot és a rövid
lejárató hitelállományunk törlesztésének könnyítéséhez
7.324.974,- Ft-ot ítéltek meg számunkra.
Ezen kívül önkormányzatunk az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok 2011. évi
támogatásának vissza nem térítendõ, kiegészítõ
támogatásában is részesült 6.214.000,- Ft értékben, melyet
az önkormányzatok a közoktatási feladatellátáshoz
kapcsolódóan felmerült fizetési kötelezettségeik
rendezésére fordíthatnak.
Így összességében a 2011-es esztendõben az ÖNHIKI

Meghívó
Jászkisér Város Önkormányzata
sok szeretettel meghívja
Önt és családját
2012. január 20-án (pénteken)
18 órakor tartandó
Magyar Kultúra Napi ünnepségére
a Mûvelõdés Házába.
“Békesség-óhajtás” címmel
verses-zenés mûsort tekinthetnek
meg
Lázár Balázs színész, költõ
és
Tallián Marianne színésznõ
elõadásában.
Mindenkit szeretettel várnak
a szervezõk!

támogatással együtt több mint 49 millió Ft támogatásban
részesítette Jászkisér városát a kormány!
Mindezeken felül a Kormány határozata alapján
ingyenesen Jászkisér önkormányzatának tulajdonába
került a Köztestületi Tûzoltóság mûködtetése a vele járó
2115/1 hrsz. ingatlannal együtt.
Ez úton is köszönetünket fejezzük ki, hogy gyorsan és
hathatósan önkormányzatunk segítségére siettek, segítve
ezzel, hogy kisvárosunk likviditása és gazdálkodása
erõsödjön. A nehéz gazdasági körülmények továbbra is
arra sarkallnak bennünket, hogy mindent megtegyünk
annak érdekében, hogy takarékos megfontolt
gazdálkodással a legjobb színvonalon biztosítsuk
választópolgáraink ellátását.
Köszönet Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Úrnak és
Pócs János országgyûlési képviselõ Úrnak segítõ
szándékukért, támogatásukért. Munkájukhoz további sok
sikert, erõt, egészséget, valamint sikerekben gazdag,
boldog, újesztendõt kívánunk.
Õszinte tisztelettel:
Hajdú László
polgármester

Meghívó
Szertettel meghívjuk Önöket
2012. február 4-én reggel 6
órakor kezdõdõ

III. Hagyományõrzõ disznóvágás
rendezvényünkre,
melynek helyszíne
a Tájház udvara.
Az érdeklõdõk a disznó hagyományos
feldolgozását
követhetik nyomon,
mindemellett meg is
kóstolhatják az
elkészült
finomságokat.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Beszámoló Jászkisér Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
2011. december 8-án tartott soron kívüli ülésérõl
A Képviselõ-testület a következõ döntéseket hozta:
- Jóváhagyta a közfoglalkoztatási pályázaton elnyert
munkavégzéshez 146.000,- Ft önrész biztosítását. A
pályázat 5 fõ 6 órás munkaidõben történõ foglalkoztatását
jelenti. A munkavégzés idõtartama 2011.12.01.2012.01.31.
- Hulladékgazdálkodási szerzõdést kötött a Jászkiséri
Településüzemeltetési Intézménnyel (JÁTI) a szilárd
hulladék gyûjtésére és elszállítására 2012. január 1-tõl. (A
JÁTI saját gépkocsival rendelkezik a feladat ellátására.)
- Módosította a 2011. évi költségvetési elõirányzatát és a
szociális segélyezési kiadásból idõsek részére csomag
összeállításához 500.000,- Ft-ot átcsoportosított. Fõzõüst
felújításához 192.000,- Ft-ot biztosított.
- A JÁTI hulladékgazdálkodási feladatainak ellátásához
módosította az intézmény Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát.
- A Városi Könyvtár 2011. december 31. napjával a
Mûvelõdés Háza és Csete Balázs Helytörténeti
Gyûjtemény költségvetési szervbe történõ beolvadással
megszûnt. A Mûvelõdés Háza Alapító Okiratának
módosítása a Szervezeti és Mûködési Szabályzat
módosítását is magu után vonta, melyet a testület
elfogadott.
- Megismerte a Képviselõ-testület a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal törvényességi és ellenõrzési
jogkörében észrevételezett leiratát. Az észrevétel
kibocsájtását megelõzõen a Képviselõ-testület
194/2011.(IX.29.) határozatával döntött a Lakossági
Takarékpénztári Szerzõdések felmondásáról. A
Kormányhivatal a fent említett határozattal kapcsolatos
lakossági panasz alapján megkereste a jegyzõt további
tájékoztatás végett. Az egyeztetés folyamán megállapítást
nyert, hogy a határozat megfogalmazása arra enged
következtetni, hogy az önkormányzat akar felmondani
olyan szerzõdéseket amelyek felmondására nem jogosult. A
problémát észlelve a Képviselõ-testület a 221/2011.(X.27.)
határozatával módosította a határozatot. Az alap és

-

-

módosított határozat tartalmával kapcsolatosan
törvényességi észrevétel nem érkezett. Ezt követõen a
határozatok módosítása, ill. az ülésrõl készült jegyzõkönyv
megküldésre került a Kormányhivatal felé amely a
mellékelt törvényességi észrevételt tette, arra vonatkozóan,
hogy a nevesített 221/2011.(X.27.) határozat
mellékleteiként funkcionáló nyilatkozat és ütemterv
dokumentumok a beküldött jegyzõkönyv összeállítása
során nem közvetlenül a határozat mellé kerültek
elhelyezésre, hanem a jegyzõkönyvhöz csatolt elõterjesztés
mellékleteként voltak megtalálhatóak. A fent említett
Törvényességi észrevétel egy csekély jelentõségû a
jegyzõkönyv összeállításával kapcsolatosan érkezett. A
megtárgyalásán kívül intézkedést nem igényelt.
Módosította a JÁTI költségvetési elõirányzatát. A 2011. évi
költségvetési kiadási elõirányzatainak módosításával
4.350.000,- Ft forrást biztosított hulladékszállítási jármû
beszerzéséhez.
Döntött a 2012. január 1-tõl hatályos hulladékszállítási
díjakról:
1. Ha az ingatlantulajdonos 80 l-es gyûjtõedénnyel
rendelkezik:
heti egyszeri ürítés esetén az éves díj:
9.884 Ft + ÁFA
egyszeri elszállítás díja:
190 Ft + ÁFA
2. Ha az ingatlan tulajdonos 110 (120) literes
gyûjtõedénnyel rendelkezik:
heti egyszeri ürítés esetén az éves díj:
12.960 Ft + ÁFA
egyszeri elszállítás díja:
249 Ft + ÁFA
3. Gazdálkodó szervezetek díja
110 (120) literes gyûjtõedény esetén:
heti egyszeri ürítés esetén az éves díj:
23.196 Ft + ÁFA
egyszeri elszállítás díja:
446 Ft + ÁFA
PappJános

Tájékoztató a 2012. évben induló Startmunka projektekrõl
Az új típusú közfoglalkoztatás keretében az állam maga
szervezi a közfoglalkoztatást. Az állam felelõsen nyújt
lehetõséget az értékteremtõ, a köz számára hasznos
tevékenységhez. A Kormány az elmúlt évben Bács-Kiskun;
Békés; Borsod-Abaúj-Zemplén; Csongrád; Gyõr-MosonSopron, Tolna, Somogy, Heves, Nógrád, Baranya, Szabolcs,
Hajdú-Bihar, Vas, Zala megyékben indított Startmunka
mintaprogralmokat. A mintaprogramokban több, mint 200
településen, több ezer fõ részvételével végeztek növénytermesztési tevékenységet; belvíz-elvezetési feladatokat; a
közúthálózat és a mezõgazdasági földutak karbantartását,
felújítását; és az illegális hulladék lerakóhelyek felszámolását
végezték el.
2012. évben várhatóan a jászberényi kistérségben, köztük
Jászkiséren is elindulnak a startmunka mintaprogramok.
Településünkön a téli közmunka, illegális hulladéklerakó
helyek felszámolása, közúthálózat karbantartása,
belvizelvezetõ hálózat karbantartása tevékenységek kerülnek

majdan elvégzésre közel 100 fõ foglalkoztatásával. Lehet mire e
sorokat olvassák, már biztosat tudunk a programok indításáról.
A mintaprogramok közösségformáló hatásúak, élhetõbbé,
lakhatóbbá teszik a településeket, azok közvetlen környékét,
növelik a lakosság szubjektív biztonságérzetét, javítják a
közbiztonságot. A közfoglalkoztatók rugalmasan igazodnak a
településeken felmerülõ közfeladatokhoz, az elvégzett
tevékenység hathatós megoldást jelent az esetleges „vis major”
helyzetek kezeléséhez. A belvízelvezetés hozzájárul a
településeket és a mezõgazdasági területeket fenyegetõ
belvizesedés kialakulásának megelõzéséhez. A munkaerejüket,
a tudásukat az elsõdleges munkaerõpiacon értékesíteni nem
tudók a nehézségek áthidalására jutnak közfoglalkoztatás során
segély helyett munkabérhez. A közfoglalkoztatás nem cél,
hanem eszköz az elsõdleges munkaerõpiacra történõ
belépéshez vagy visszajutáshoz.
TM
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Beszámoló Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete
2011. december 08-i közmeghallgatásról
Jászkisér Város Önkormányzata 2011. december 8-án tartotta
közmeghallgatását 18 órai kezdettel a Mûvelõdés Házában. A
képviselõ-testületi tagok mellett jelen volt Pócs János országgyûlési
képviselõ és
a Jászapáti Rendõrõrs újonnan kinevezett
parancsnoka, Sebõk Zoltán rendõrfõhadnagy
is, akikhez
kérdéseket tehettek fel a jelenlévõ lakosok.
Az alábbiakban Hajdú Lászó polgármester úr éves beszámolóját
olvashatják:
Újból, nagyon gyorsan, eltelt egy év, sûrû eseményekkel. Nem sok
idõ van az óévbõl hátra, ilyenkor, mint megszokott, év végi
számadást végzünk. Nem kis feladat, amikor a mögöttünk hagyott
egész évrõl kell – lehetõleg röviden –, beszámolót adni Önöknek,
önöknek meghallgatniuk és kiegészíteniük az elhangzottakat. Most
igyekeztem kicsit rövidebbre fogni, hiszen a meghívott vendégünk,
Pócs János képviselõ úr is tájékoztatja Önöket az országos
döntésekrõl, várható változásokról. Ezért ígérem, hogy ami
kimarad a mai tájékoztatóból, intézményenként a Jászkiséri
Tudósító következõ hónapok számaiban meg fogjuk jelentetni az ez
évi eseményeket.
Tisztelt Jelenlévõk!
Egy, már mindenki által ismert, szomorú eseményrõl kívánok a
beszámoló elõtt néhány szóban megemlékezni. 2011.
szeptember 29-én, életének 76. életévében elhunyt Bánlaki
Zoltán, volt polgármester, városuk díszpolgára.
Bánlaki Zoltán példamutató emberi tulajdonságaira, a
településünkért végzett eredményeire mind büszkék lehetünk.
Kérem a Tisztelt Jelenlévõket, álljanak fel és 1 perces néma
csenddel adózzunk Bánlaki Zoltán emléke elõtt, aki 34 évet
töltött településünk élén, kiváló közösségi emberként,
kisvárosunk fejlõdésének érdekében dolgozott.
/Köszönöm./
Úgy gondolom, hogy az ez évben elismerést kapott embereknek,
szervezeteknek a nevét, itt a közmeghallatáson is meg kell említeni.
2011. évben
a Jászkisér Város Díszpolgára kitüntetés Gubiczné Dr.
Csejtei Erzsébet gyógyszerész részére,
a Jászkisér Városért Díj a Jászkiséri Pedagógus Nõi
Kar Közhasznú Egyesület részére,
a „2010” Év Nevelõje Díj Molnár György pedagógus
részére,
a „2010” Év Kultúra Díj Váradi László ifjú, tehetséges
zongoramûvész részére került átadásra.
A kitüntetetteknek ezúton is szívbõl gratulálok, a családi életükben
boldogságot kívánok, kívánom, hogy még sokáig öregbítsék
településünk hírnevét.
Tisztelt Jelenlévõk!
A továbbiakban elõször a 2011-es év eseményeirõl számolok, be,
majd a 2012-es év elképzeléseirõl, ezek után pedig Pócs János
képviselõ úré lesz a szó, majd várjuk kérdéseiket, jobbító szándékú
hozzászólásaikat.
Ez év elején megpróbáltuk tervezni a ránk váró feladatok tömegét,
az egyre szûkölõ pénzügyi lehetõségeinket latolgattuk. A
költségvetésünket - 66 millió forint forráshiánnyal terveztük.
Mindennek ellenére, így év vége táján, talán még elégedettek is
lehetünk, hiszen teljesítettük a ránk rótt kötelezettségeket, és
idõarányosan a költségvetést is.
A nehéz anyagi körülményeket megfontolt, precíz, takarékos
gazdálkodással igyekeztünk enyhíteni.
Mindehhez hozzájárult, hogy a beadott ÖNHIKI-s támogatási

igényünket pozitívan bírálták el, így 20 millió Ft mûködési forrást
kaptunk a Magyar Államtól. Mindenképpen köszönet illeti a
döntéshozókat, és a támogatás közremûködésében Pócs János
képviselõ urat is.
Természetesen, likviditásunk megtartása miatt kihasználtuk a
folyószámla-hitel adta lehetõségeket, ami a legfontosabb: fenn
tudtuk tartani településünkön az oktatási, egészségügyi és szociális
ellátást, sõt a kötelezõ feladatokon túl, a magunk által fontosnak
tartott, vállalt feladatokat is elláttuk.
Nálunk hál' Istennek nem zártunk be intézményeket, ellenben
bizonyos átszervezéseket végrehajtottunk a takarékosság jegyében.
Ilyen volt a Könyvtár beolvasztása a Mûvelõdés Házába 2012.
január 01. napjától, így a két intézmény álláshelyét 2 fõvel
csökkentettük, valamint a Polgármesteri Hivatalnál az álláshelyek
számát szintén 2 fõvel csökkentettük. A felszabaduló 4 dolgozóból
3-nak másik intézményeinknél tudtunk munkahelyet biztosítani.
Szintén a gazdasági körülmények miatt megléptük, hogy 2012.
január 01. napjától a családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat által
végzett feladatokat átadjuk a Jászsági Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat mûködtetésébe.
Úgy gondolom, büszkén elmondhatjuk, az intézményekben szoros
és odafigyelõ gazdálkodást folytattunk. A kötelezõ és vállalt
feladatokat egyaránt el tudtuk látni, az önkormányzat
fizetõképessége mindenkor megvolt.
Nagyon röviden az elmondottakról, a számok tükrében
Önkormányzatunk az eredeti költségvetését 1 milliárd 014 millió
320 ezer Ft-ban hagyta jóvá, 66.609 ezer Ft forráshiánnyal.
Majd a félév során ezt módosítottuk 1.264.859 ezer Ft-ra és 62.991
ezer Ft forráshiányra.
Az eredeti költségvetés év közben, természetszerûen a
pénzforgalmi és egyéb gazdasági hatásokra, folyamatosan
módosult.
A módosulást okozó tényezõk, mint azt már megszoktuk, a
normatív támogatás változása, pályázati források megszerzése,
egyes szociális támogatások kiegészítõ forrásai. Összességében
elmondható, hogy mind a bevételek, mind a kiadások a 3/4-éves
beszámoló alapján, idõarányosnak mondható.
Az év során megkötött folyószámla hitelszerzõdés alapján, a 120
millió Ft-os keretbõl 53 millió Ft lett felhasználva.
Kihasználtuk a pályázati lehetõségeket, önerõnkhöz képest, így a
felhalmozási célú kiadások 187.274 ezer Ft-ra teljesültek, melybõl
a beruházás 172 millió, a felújítás 14 millió Ft, az egyéb
felhalmozási célú kiadások 700 ezer Ft fölött vannak.
Ezek a kiadások elsõsorban az iskola, óvoda pályázataihoz, az
Észak-Alföldi Operatív Program által kiírt pályázatokhoz, valamint
a TIOP-os pályázatokhoz kapcsolódnak.
Az önkormányzat vagyonával jó gazda módjára, takarékosan és
megfontoltan bántunk.
A világgazdasági válság különbözõ külsõ körülményei negatív
hatásai ellenére ezt az évet is sikerül nagyobb gond nélkül zárni.
Meg kell mondanunk, hogy hál' Istennek kötvényt nem
bocsájtottunk ki, így a ma jellemzõ valutaárfolyam veszteség ilyen
téren minket elkerült.
Itt mondok köszönetet az önkormányzathoz tartozó minden egyes
intézmény dolgozójának és vezetõjének, a felelõsségteljes és
lelkiismeretes munkájáért, és köszönet minden segítõszándékú
jászkiséri lakosnak a türelméért, odaadó munkájáért, mellyel
gazdagították településünk életét.
Az intézmények mûködésérõl, a 2011. évben végzett
fejlesztésekrõl, programokról a Jászkiséri Tudósító számaiban
olvashatnak. A janurái számban a 2012. január 1-tõl egy
intézményként mûködõ Mûvelõdés Háza és Városi Könyvtár
beszámolóját olvashatják.
Hajdú László
polgármester
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Mi mennyi 2012-ben (I. rész)
1.Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)
Havi bér
Ft/hó
Minimálbér 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. § (1) bek.

Heti bér
Ft/hét

Napi bér
Ft/nap

Órabér
Ft/óra

93.000

21.400

4.280

535

108.000

24.850

4.970

621

Közfoglalkoztatási bér 170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 1.§ (1) bek.

71.800

16.525

3.305

-

Garantált közfoglalkoztatási bér* 170/2011. (VIII.24.) Korm. rend.
2. § (1) bek

92.000

21.175

4.235

-

Garantált bérminimum* 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. § (2) bek.

*A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylõ munkakörben foglalkoztatott munkavállalót (közfoglalkoztatottat) illeti meg

Köztisztviselõk illetményalapja 2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 56. § (1) 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 43. § (1)
bek

38.650,-Ft

Kormánytisztviselõk illetményalapja 2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 56. § (2) 2010. LVIII. tv. (Ktjv.) 18. § (1)
bek.

38.650,-Ft

Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2011. évi CLXXXVIII. tv.. (Költségvetési tv.) 57. § (1) bek. b) pontja 1992. évi XXIII. tv. (Kjt.) 69. §

20.000,- Ft

Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat
2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 58. § (1) – (2) bek.
1997. évi LXVII. tv. 103. § (2) bek. – 1994. évi LXXX. tv. 46/D. § (2) bek.

391.600,-Ft

Jogi segítõi óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 58. § (3) – (4) bek. – 2003. évi
LXXX. tv. 1. § (3) bek. – 1998. évi XI. tv. 131. § (2) bek.

3.000,-Ft/óra

A nevelõ szülõi díj legalacsonyabb összege –gyermekenként, fiatal felnõttenként 2011. évi CLXXXVIII. tv.
(Költségvetési tv.) 59. § (1) bek. – 1997. évi XXXI. tv. 66/F. § (2) bek.

15.000,-Ft/hó

A hivatásos nevelõ szülõi díj legalacsonyabb összege 2011. évi CLXXXVIII. tv.. (Költségvetési tv.) 59. § (2) bek. - 1997.
évi XXXI. tv. 66/L. §(1) bek.

135.000,-Ft/hó

2.A 2011. december 31-ét követõen megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerû ellátások
Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. §

28.500,-Ft

Árvaellátás legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. §

24.250,-Ft

Saját jogú nyugellátás ás az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási összeghatára 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7)
bek

76.260,-Ft

Rehabilitációs ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a 2011. évi CXCI. tv. 9. §

27.900,-Ft

Rokkantsági ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a 2011. évi CXCI. tv. 12. §

27.900,-Ft

3.Álláskeresõk támogatása, keresetpótló juttatás
Ellátás összege
Álláskeresési járadék
(folyósítási idõ maximum 90 nap) 1991. évi IV. tv. 27.§ (3) bek.

Nyugdíj elõtti álláskeresési segély 1991. évi IV. tv. 30.§
Keresetpótló juttatás 1991. évi IV. tv. 14. § (6) bek. alapján
közfoglalkoztatási bér 60-100%-a között mérlegelési jogkörben
állapítható meg

Munkaerõpiaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdõ napján
hatályos minimálbér 100%-a:
93.000,-Ft/hó
3.100,-Ft/nap
minimálbér 40%-a:
37.200,-Ft
1.240,-Ft/nap
43.080,-Ft/hó – 71.800-,-Ft/hó
Csak a munkaügyi kirendeltség által ajánlott, vagy elfogadott intenzív –
heti 20 órás – képzésben való részvétel esetén jár!
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4.Munkaadók által fizetendõ közterhek
Szociális hozzájárulási adó 2011. évi CLVI. tv. 453. §, 459.§

Adóalap 27%-a

Rehabilitációs hozzájárulás 2011. évi CXCI. tv. 23. § (5) bek.

964.500,-Ft/év/fõ
(kötelezõ foglakoztatási szintbõl hiányzó létszám alapján)

Szakképzési hozzájárulás 2011. évi CLV. tv. 4.§ (1)-(2) bek

Szociális hozzájárulási adóalap 1,5%-a

5.Munkavállalók által fizetendõ közterhek
Munkavállaló egyéni járulék és magánnyugdíj-pénztári
tagdíj fizetési kötelezettsége
1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 19.§(1)-(2)- (3) bek

Nyugdíjjárulék
Egészségbiztosítási és
munkaerõ-piaci járulék

10%
Természetbeni
egészségbiztosítási járulék

4%

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék

3%

Munkaerõ-piaci járulék

1,5%

összesen

8,5%

mindösszesen

18,5%

A nyugdíjjárulék fizetés felsõ határának egy naptári napra jutó összege
2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 55. § (1) bek. és az 1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 24. § (2) bek.

6. Egészségügyi szolgáltatási járulék

21.700,-Ft/nap

6.390,- Ft/hó (213,- Ft/nap)

Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem
jogosult, továbbá a kiegészítõ tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítõ tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas
vállalkozás. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.]

7 . Adósávok, adókedvezmények
Adósávok 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 8. §

Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke - ha e törvény
másként nem rendelkezik - az adóalap 16 százaléka

Adóalap-kiegészítés Szja. tv. 29.§ (3) bek.

- évi 2 424 000 Ft alatt nem növeli az adóalap összegét az adóalap-kiegészítés,
- a jövedelem évi 2 424 000 Ft fölötti része után 27%-os mértékkel kell az adóalapkiegészítést megállapítani.

Adóalap kedvezmény Szja. tv. 29/A-B.§

A bruttósított összevont adóalap – az adóelõleg, illetve az adó kifizetésekor –
- egy és két eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként 62.500,Ft-tal,
- legalább három eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként
206.250,- Ft-tal csökkenthetõ.

Adójóváírás Szja. tv. 33. §

2012. január 1-tõl megszûnik

Kedvezményes adózású természetbeni juttatások
[1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 71. §]

- a munkahelyi, üzemi étkeztetés max. 12.500 Ft/hó, és/vagy
- fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány max. 5.000 Ft/hó;
- Széchenyi Pihenõ Kártya

Az adó mértéke: 16%
(alapja a kiadott juttatás értékének 1,19 szerese,) és 10%
EHO

·

szálláshely alszámlán maximum

225 000 Ft;

·

vendéglátás alszámlán maximum

150 000 Ft;

·
szabadidõ alszámlán maximum
75 000 Ft.
Iskolakezdési támogatás:
27.900,- Ft/év
Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett
munkáltatói hozzájárulás
46.500,- Ft/hó
önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizetett
munkáltatói hozzájárulás
27.900,- Ft/hó
Mezõgazdasági õstermelõnek az e tevékenységbõl
származó Szja. tv. 23. § szerint figyelembe veendõ
jövedelme
[1991. évi IV. tv. 58. § (5) bek. e./2. pont, és 1995. évi
CXVII. tv. (Szja. tv.) 23. §]

600.000,-Ft

(következõ számban folytatjuk)

Jászkiséri Tudósító
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Beszámoló A Mûvelõdés Háza és Csete Balázs Helytörténeti Gyûjtemény, valamint a Városi Könyvtár
2011. évi mûködésérõl, fejlesztésekrõl
A Mûvelõdés Házában és a Csete Balázs Helytörténeti
Gyûjteményben 2011-ben az alábbi fõbb fejlesztéseket illetve
karbantartásokat végeztük el. A Mûvelõdés Házában elkészült a
próbaterem új kerítése és kapuja, így az iskolától függetlenül
megközelíthetõ a próbaterem. Megtörtént intézményünk alsó
szintje padlózatának teljes átfestése Sadolin festékkel. Ebben az
évben sikerült az Érdekeltség Növelõ Pályázaton összességében
537.000Ft-ot nyerni, melybõl 2db RCF 320-as aktív hangfalat,
hangfalállványokat, mikrofonokat, a javíthatatlan hordozható
CD lejátszó helyett újat vásárolni. Ami a Helytörténeti
Gyûjteményt illeti itt megtörtént a fõ épület gádorának festése
valamint a külsõ kiállító hely kerítésének kicserélése. A fõ épület
falán a Jászkisérre kitelepítettek emlékére egy impozáns
emléktáblát helyeztünk el a Jászkisériek Baráti Egyesületének
közremûködésével.
Intézményünk számos rendezvénynek adott helyet a 2011-es
évben, gyerekelõadások, filharmóniai koncertek, bálok,

vetítések, ismeretterjesztõ elõadások, kiállítások megrendezésére. A Mûvelõdés Háza volt a Pünkösdi Vigadalmi napok
(Jászkiséri napok) fõ szervezõje, rendezõje, és lebonyolítója,
valamint a Pendzsom Folk Fesztivál társrendezõje mely az
idõjárásnak is köszönhetõen sikeresnek bizonyult. Számos civil
szervezet által rendezett eseményen, mint a Elsõ Települési
Sportnap, Elsõ Jászkiséri Lovasnap, Sportnap hangosítását,
eszközökkel való ellátását intézményünk dolgozói biztosították.
Az elsõ Jászsági Õszi Fesztivál szervezését és lebonyolítását
teljes egészében intézményünk végezte. A közmeghallgatás
után kerül megrendezésre a XXII-ik Apáról-Fiúra
hagyományõrzõ bemutató, melyet a Jászkiséri Honismereti
Egyesülettel közös rendezésben bonyolítunk le.

A Könyvtár az írott és IT kultúra tárháza, melynek magas
színvonalú mûködése az oktatásra-nevelésre és a társadalom
fejlõdésére is nagy hatással van.
A Könyvtárnak egyre inkább elõtérbe kerülnek a szociális
funkciói is. Be lehet térni, meg lehet pihenni, le lehet ülni, meg
lehet melegedni, kellemes, családias körülmények között lehet
az idõt tölteni.
A Könyvtár lépést tart a kor követelményeivel, ezért indult a
TIOP 1.2.3. Könyvtári szolgáltatások összehangolt
infrastruktúra-fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz" címû
pályázaton. Ennek keretében 5 608e Ft támogatást kaptunk az
informatikai fejlesztésekre az elmúlt évben. Ebbõl az összegbõl
a felhasználók számára 4 korszerû gépet vásároltunk, melyeket a
nyitvatartási idõn belül a térítési díj megfizetése mellett
szabadon használhatnak.
Szolgáltatásainkat bõvítettük a projektoros vetítési lehetõséggel,
és a Könyvtárban a fogyatékkal élõk - siketek és nagyothallók,

valamint a gyengénlátók - a Magic program segítségével
használni tudják a számítógépet, mert ez nagyító és beszélõ
program. Ez a település egyetlen, a hátrányos megkülönböztetés
kiküszöbölésére, az esélyegyenlõség megteremtése érdekében
mûködõ szolgáltatása.(1998. évi XXVI. Tv. a fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról)
NAVA Pontunk segítségével elérhetõ a teljes Nemzeti
Audiovizuális Adatbázis.
Könyvvásárlási keretünk 1996-tól 2010-ig évi 600e Ft volt. Ez
évtõl visszaestünk a 1995-ös szintre, 200e Ft-ra. Ebbõl
132.329.-Ft értékben vásároltunk 66 db könyvet.
Az idei évben indult a Márai-program, melynek keretében
könyvtárunk 550 e forintot nyert állománygyarapításra, a
könyvek megérkeztek (221 db), az év végéig igyekszünk ezeket
állományba venni, felszerelni és az olvasók rendelkezésére
bocsátani.

Bevételi tételek
Beiratkozási díj
Internet használat
Késedelmi pótlék
Postaköltség
Selejt könyvek értékesítése

Balogh György
igazgató

2011. augusztus /november 25.

Nyomtatás
Saját mûködési bevétel összesen:
Rendezvényeink
Ebben az évben is változatos rendezvényeink voltak. Eddig 47
programot szerveztünk és rendeztünk a napi munkánk,
alaptevékenységünk ellátása mellett. A rendezvények között
jeles naphoz kötõdõ elõadás ételkóstolással, helytörténeti
elõadások, játszóházi foglalkozás, mesedélelõtt, festmény és
virág kiállítás, számítógép és internethasználati oktatás,
mobiltelefon kezelés, kézmûves foglalkozás, rendhagyó óra,
könyvtárhasználati foglalkozás, vetélkedõ felnõtteknek és
gyerekeknek, szavalóverseny egyaránt szerepelt. Az
óvodásoktól a szépkorúakig minden korosztálynak kínáltunk
tartalmas kikapcsolódást.
Könyvtárunk ez évben elõször vett részt a nagy internetes
programban, az Internet Fiestában, amely március 21-28.

19.000 Ft/21.000 Ft
78.430 Ft/117.715 Ft
0 Ft/1.400 Ft
0 Ft
3.600 Ft/ 5.500Ft
4.170 Ft
105.200 Ft /149.785Ft
között zajlott az ország számtalan könyvtárában, de nálunk
még április 4-én is volt program.
Igen nagy érdeklõdés mellett zajlottak a rendezvények. Az elsõ
osztályosok egy része életében elõször találkozott internettel,
egyesek még számítógépet sem használtak soha. A NAVA Pont
segítségével meséket néztek, hallgattak, on-line játékokat
játszottak.
A felnõttek közül is többen rácsodálkoztak a világháló
nyújtotta lehetõségekre, bebizonyosodott, hogy érettebb fejjel
is sokan fontosnak tartják a korral való haladást.
Az Õszi Könyvtári Napok keretében naponta megújuló
programokkal vártuk látogatóinkat. Az egy hét alatt 11
rendezvényünkön 681 érdeklõdõ fordult meg.
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Személyes használat
Internethasználat
Kölcsönzött
dokumentum
Helyben
használt
dokumentumok
Használók száma
Rendezvény
Résztvevõk
Kiemelt és évente ismétlõdõ programjaink:
· Népi hagyományok, vallási szokások, hagyományos
ételek vízkereszttõl karácsonyig. Ételkóstolóval. (3 – 4.
évfolyam részére)
· Játszóház havonta egy napon (1 – 4. évfolyamig;
februártól májusig és a Gyermekkönyvhéten)
· Internet Fiesta (0 – 99 évesig; játék, tanulás, ügyintézés
stb.)
· Benedek Elek mesemondó verseny
· Összefogás a Könyvtárakért (programok a potenciális
olvasóközönség bevonzására és a meglévõk
megtartására)
· Gyermekkönyvhét (játékos foglalkozások, mese
délelõttök, verses foglalkozások, ajándékkészítés,
felolvasások stb.)
Az eMagyarország Pont igénybe vétele maximális,
számítógépeink kihasználtsága átlagon felüli. A délelõtti
órákban várakozási idõ nélkül lehet géphez jutni az
igénylõknek, de a délutáni órákban már csak elõjegyzés alapján
tudunk idõt és gépet biztosítani. A számítógép használat
biztosításán kívül tanácsadással, egyénre szabott
használóképzéssel is segítségére vagyunk az igénylõknek.
Elkészítettük a Jászsági Évkönyv – elmúlt egy évi – jászkiséri
eseményeinek összesítését és elküldtük a szerkesztõnek.
Jelenleg is folyik az állomány revíziója, a nem keresett,
elhasználódott, elavult mûveket folyamatosan kivonjuk az
állományból. A kivont mûvekrõl jegyzéket készítünk, majd az
így feleslegessé vált dokumentumokat többféleképpen
hasznosítjuk. (Értékesítjük, elajándékozzuk, eltüzeljük.)
Ezzel párhuzamosan történik a katalógusok, - elsõként – a
raktári katalógus felülvizsgálata. Lassan a végére érünk a
jelzetelés frissítésének, pótlásának. (ETO szakjelek és Cutter
számok).
Folyamatosan pótoljuk a betelt, elveszett könyvkártyákat, és
könyvtasakokat. A még használatba adható – keresett - , de
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2011.július 31./november 25.
4.405/6.302
1.708/2.162
10.659/15.008
1.296/2.695
571/910
31/47
434/1043
rongálódott mûveket megragasztjuk, lapokat pótolunk bennük.
Folyamatos a számítógépes nyilvántartás frissítése,
átdolgozása is.
Ebben az évben országos népszámlálásra került sor, s ez évben
elõször az állampolgárok elektronikus úton is eleget tehettek
ezzel kapcsolatos kötelezettségüknek. Ebben részt vett a mi
intézményünk is, és 2011. október 1 – 15. között a
népszámlálási kérdõív interneten benyújtani szándékozók
helyett elvégeztük a kitöltést.
Elmondhatjuk, hogy ismét mozgalmas, serény munkával,
csapat- és kapcsolatépítéssel töltött évet zárhatunk.
Szakálné Torma Eszter
könyvtárvezetõ

Tüzifa a rászorulóknak
A belügyminiszter 59/2011. (XII. 23.) BM rendelete
alapján a helyi önkormányzatok szociális célú
tûzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítõ támogatása
címen településünk 1.219.200,- Ft értékben részesült.
A Szociális Bizottság szociális rászorultság alapján
bírálja el a kérelmeket és az alapján a helyi lakosság
természetbeni támogatására szolgál. Így kb. 80 mázsa
tûzifa kerülhet kibocsátásra. A tûzifát a Nefag Zrt.
szállítja majd a településre. Az önerõ összegét (kb.
500.000,- Ft) a szociális kiadások terhére biztosítja az
önkormányzat. Bízunk abban, hogy segíteni tudjuk
ezzel is kispénzû, nehéz körülmények között élõ
családok téli hónapkra esõ kiadásait, valamint ezáltal
csökkenteni tudjuk a jászkiséri külterületeken az
erdõs, fás részek kívágását, mérséklõdhetnek a
fatolvajlások.
TM

Helyesbítés
A Jászkiséri Tudósító 2011. decemberi számában a szociális étkeztetés térítési díjainak összege helytelenül jelent meg a
táblázatban, mely helyesen a következõ:
Térítési díj,
személyenként
és naponta:

Jogosulti kör:
Azok az ellátottak, akiknek a havi jövedelme meghaladja az
nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át:
Azok az ellátottak, akiknek a havi jövedelme az öregségi
legkisebb összegének 150-300 %-a között van:
Azok az ellátottak akiknek a havi jövedelme nem éri el az
nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át:
Azon ellátottak, akiknek a havi jövedelme nem haladja meg az
nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át:

öregségi
nyugdíj
öregségi
öregségi

390+Áfa
307+Áfa
264+Áfa
185 +Áfa

szerkesztõség
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NYARALÓKÁRTYA RENDSZER LÉNYEGE
A módszer lényege, hogy a rendõrség, az Önök jelzése, kérése alapján, ha hosszabb idõre elhagyják otthonukat ( nyaralás,
betegség, munkavégzés miatt ), visszatérõen ellenõrzi ingatlanukat, annak környékét, és az ellenõrzés tényérõl, egy
úgynevezett Vizit Kártyával tájékoztatja Önöket.

OTTHON KÁRTYA: Ezen a kártyán az ingatlan
tulajdonosa azt tûnteti fel, hogy a lakásába, boltjába stb.
történt betörés esetén, a rendõrség kit értesítsen, milyen
telefonszámon. Ezt a kártyát a lakásban, a bejárati ajtó
közelében kell elhelyezni. Célja, hogy minél hamarabb
értesíteni tudjunk olyan valakit, aki meg tudja
állapítani, hogy mi tûnt el a lakásból, így a körözés
kiadása, a tárgy felkutatása azonnal megkezdõdhet.
NYARALÓ KÁRTYA: Ezt a kártyát ha értelemszerûen kitöltve dobják be,
a kapitányságon, az egészségügyi intézményben, a polgármesteri
hivatalban elhelyezett postaládába, vagy átadhatják a rendõrkapitányság
ügyeletesének. A rendõrség az Önök nyaralása, más településen stb. való
hosszabb tartózkodása ideje alatt, esetlegesen kórházi kezelés idejére
magára hagyott ingatlan környékét többször, visszatérõen ellenõrzi.
Célja, hogy az ideiglenesen elhagyott ingatlanok ne maradjanak teljesen
ellenõrzés nélkül. A rendõr kimegy a házhoz, lakáshoz, (ha be tud jutni az
udvarra, természetesen alaposabban) azt körbejárja, ellenõrzi a
nyílászárókat, hogy sértetlenek-e, beszél a szomszédokkal, hogy nem
láttak-e szokatlan dolgot a ház körül stb. A rendõr NEM ÕRZI a házat,
csak rendszeresen ellenõrzi, ezzel is jelezve a rossz szándékúak felé, hogy
nem tudhatják, hogy mikor zavarnák meg õket, ha esetleg azt az ingatlant
szemelték ki, hogy oda betörjenek.

VIZIT KÁRTYA: Ezt a rendõr dobja be a
postaládába, ha az ellenõrzést elvégezte, ezen
rögzíti, hogy adott pillanatban nem észlelt
rendellenességet. Ha bármi problémát talál, a
nyaraló kártyán is feltûntetett személyt, a
megadott módon azonnal értesíti. Cél, hogy a
lakosság lássa, felkérésének eleget tettünk,
fokozottan ellenõriztük ingatlanát és környezetét,
míg Õ távol volt.
A kártyák és a szolgáltatás, a lakosság részére, természetesen ingyenes, azt bárki igénybe veheti, aki hosszabb idõre elhagyja
otthonát. A kártyákat a rendõrség épületében az ügyeleten, illetve egyes, sokak által látogatott helyeken lehet felvenni. A ránk
bízott információikat, adataikat (pl. telefonszám) teljes diszkrécióval kezeljük.
Bízunk benne, hogy a lakosság élni fog a kártyás rendszerrel, és használatával csökkenteni tudjuk a betörések bekövetkezésének
lehetõségét.

NE FELEDJÉK, KÖZÖSEN ERÕSEBBEK VAGYUNK!
Jászapáti Rendõrõrs
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