A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS KIADVÁNYA

"A női lélek nem alkot, hanem megért, nem okoskodik, hanem
megérez, nem tud, hanem megsejt."
(Csáth Géza)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató a 2017. február 23. napján tartott
soros Képviselő-testületi ülésről
0

Lukácsi György polgármester szóban tájékoztatta
a megjelenteket a két ülés közt történt eseményekről, a
képviselő-testület megbízása alapján végzett feladatairól;
 A Jász utca felújítási munkálatairól szóló, a
meghívóban szereplő szóbeli tájékoztatást meghallgatták
és tudomásul vették a megjelentek.
 A jogszabályi előírásnak megfelelően, a következő
három évre várható, Jászkisér Város Önkormányzatának
saját bevételeire, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeiről szóló előterjesztést egyhangúlag
elfogadta a testület.
 A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta
Jászkisér Város 2017. évi költségvetését, melyben
hangsúlyozták, hogy a kötelezően teljesítendő
feladatainkon túl a jövőben is hozzájárulnak a Városi
Bölcsőde és a Városi Uszoda zavartalan működéséhez és
támogatni kívánják a fizikoterápiát és a reumatológiai
szakrendelést, valamint a korábbi szokásoknak megfelelően a civil szervezeteket és helyi rendezvényeket is.


A következőkben a Képviselő-testület az alábbi
előterjesztéseket tárgyalta:
 A települési egészségterv felülvizsgálatáról és az
ehhez kapcsolódó 2017. évi programok meghatározásáról
szóló előterjesztés 7 igen és 1 nem szavazattal elfogadásra
került.
 Mivel 2016. évben nem készült el az egészségterv
felülvizsgálata, így az elmúlt két év felülvizsgálatával és az
azóta eltelt időszak változásaival lett kiegészítve a
meglévő dokumentum.
 A Jászkisér Város egészségügyi alap- és
szakellátásának helyzetéről szóló, részletes beszámolót a
testület egyhangúlag elfogadta.
 Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. évi munkatervét módosította 7 igen 1 nem
szavazattal.
A módosításra a Közmunka programok március 1.
napjával történő indulása miatt volt szükség. Tekintettel
arra, hogy folyamatban van a programok létszámának és az
új programlábak indulásának jóváhagyása, így a
beszámoló teljes körű elkészítése még lehetetlen, amely
végett a februári ülés helyett a márciusi soros ülésen
célszerű a napirendi pontot tárgyalni.
 A Képviselő-testület 2017. évi 6. soros ülése május
25-re lett betervezve, amely a polgármester május utolsó
hetében egyéb elfoglaltságaiból fakadó távolléte miatt,
május 18-án (csütörtök) lesz megtartva.
 Lukácsi György polgármester benyújtott 2017. évi
szabadságtervét a testület egyhangúlag jóváhagyta.
 Szintén egyhangúlag támogatta a Képviselőtestület a Jászkisér Város Önkormányzata és a Szent
Ferenc Egyesített Szociális Intézmény között létrejött
haszonkölcsön szerződés módosítását, melynek
értelmében a Támogató Szolgálat az Alapszolgáltatási

Központ intézményi épületébe (Kossuth L. út 46.)
költözik, ezáltal egységes szociális szolgáltatási központ
lesz városunkban.
 A Jászkisér Város főépítészi feladatainak ellátására
vonatkozó megbízási szerződésről szóló előterjesztést
egyhangúlag támogatta a testület.
Gyenes Kálmán az eddigi főépítész, akivel 2016. május 2án kötött megbízási szerződést az Önkormányzat, a
szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tett eleget, a
rábízott feladatait nem látta el, így 2017. január 23-án az
önkormányzat megszüntette megbízási szerződését.
Mivel célszerű és szükséges a főépítész közreműködése a
helyi építési feladatok ellátásában, így az Önkormányzat
megbízási szerződést köt Farkas Renátával (okleveles
építészmérnök, okleveles városépítési-városgazdasági
szakmérnök), aki a jövőben a feladatokat ellátja.
 Módosította a Városi Bölcsőde szakmai
programját, melyre a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal által feltárt hiányosságok miatt volt szükség.
 Módosította és egységes szerkezetbe foglalta a
Városi Bölcsőde alapító okiratát.
A módosításra ismételten azért volt szükség, mert 2016.
évben az akkor elfogadott módosítás nem került
végrehajtásra
 Megtárgyalta a Jászkiséri Pedagógus Női Kar
fellépésének támogatásáról szóló előterjesztést és úgy
döntött, hogy a Soproni kórustalálkozóra benyújtott
költségvetést a szállásköltség (96.050.- Ft) összegével
támogatja.
 Egyhangúlag elfogadta Jászkisér Város
Önkormányzata Önköltségszámítási Szabályzatáról szóló
előterjesztést.
A Szabályzat elkészítésével hosszú és jelentős
munkaterhet meghaladó folyamat kezdődött, ugyanis a
Polgármesteri Hivatalnak – az elmúlt két évről szóló
ellenőrzési jelentés értelmében – valamennyi szabályzatát
újra kell fogalmaznia, illetve felülvizsgálnia.
 A Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság 4 millió
forint helyett 6 millió forint támogatásról szóló kérelmét
megtárgyalva a testület. Az egyhangúlag elfogadott
költségvetésben tervezett 4 millió forint támogatás
növeléséről legkésőbb június hónapban tárgyal újra a
képviselő-testület.
-juhi-

Tisztelt lakosok!
Jászkisér Város Képviselő-testülete

következő, soros nyílt ülését

2017. március 30-án (csütörtök)
16 órakor
tartja
a Városháza házasságkötő termében,
melyre sok szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
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ADÓHATÓSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Jászkisér Városi Önkormányzat Adóhatósága részéről az
alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a 2017. évi változásokról,
fontosabb betartandó határidőkről, melyek érintik a
magánszemély, az őstermelő, a családi gazdálkodó, az egyéni
vállalkozó, és vállalkozást vezető ügyfeleinket.
Gépjárműadó fizetésére kötelezett ügyfeleink figyelmébe
ajánljuk:
A gépjárműadóban bővült az adómentességre jogosult
adóalanyok köre. A mozgáskorlátozottak mellett, az egyéb
fogyatékossággal élő adóalanyok, vagy a súlyos mozgáskorlátozott, vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó
adóalany is kérheti a gépjárműadó megfizetése alóli
mentességet, amennyiben igazolják a fogyatékossági
állapotukat, illetve lakcímkártyával a közös háztartás tényét. Az
igazolás történhet fogyatékossági támogatásra vagy vakok
személyi járadékára jogosító irattal, illetve 18 életév alatti
személy esetében magasabb családi pótlékra való jogosultságot
megállapító irattal. Az adómentesség egy, 100 kW teljesítményt
meg nem haladó személygépjármű után, legfeljebb 13.000
forint/adóév erejéig igényelhető. Amennyiben az adómentességre jogosult adózó több személygépkocsival rendelkezik,
akkor a mentesség, kizárólag a legkisebb teljesítményű
személygépkocsi után vehető igénybe.
A gépjárműadó megfizetési határideje 2017-ben:
I. részlet március 16.;
II. részlet szeptember 15.

Ettől az évtől az állandó jellegű iparűzési tevékenységet végző
adóalanyok a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási
kötelezettségüket a PM rendelet szerinti bevallási
nyomtatványon (ez található honlapunkon is) az állami
adóhatósághoz elektronikus úton is teljesíthetik. Azt azonban
fontos tudni, hogy az állami adóhatóság a hozzá beérkezett
iparűzési adóbevallásokat nem ellenőrzi, csak elektronikus úton
továbbítja az illetékes Önkormányzatnak, így az esetleges hibák
csak az önkormányzati feldolgozáskor derülnek ki.
Csatornahálózatra rákötéssel még nem rendelkező,
talajterhelési díj fizetésére kötelezett lakosok figyelmét az
alábbiakra hívjuk fel:
Bevallást kell kitölteni minden szennyvíz kibocsátónak arról az
eltelt évről, vagy az év egy adott időszakáról, amely alatt a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá.
A bevallási határidő a tárgyévet követő március 31. vagy a
csatornára való rákötést követő 90. nap, ezen időpontig kell
a kiszámolt talajterhelési díj összegét is megfizetni.
A bevallást az érintett ingatlan használója (tényleges
kibocsátó) illetve tulajdonosa köteles kitölteni a 2016. évi
tényleges vízfogyasztás alapján.
Amennyiben az ingatlant a bevallás időpontjában senki nem
használja az ingatlan tulajdonosa(i) akkor is köteles(ek) a
bevallási kötelezettségnek eleget tenni!
A szolgáltatott víz mennyisége csökkenthető:

a TRV Zrt által igazolt elszivárgott mennyiséggel ( pl.:

Helyi iparűzési adó fizetésére kötelezett ügyfeleink
fontosabb tudnivalói:
Az iparűzési adó mértéke változatlanul: 2 %.
A bevallás benyújtásához szükséges nyomtatvány letölthető a:
jaszkiser.hu honlapról, a nyomtatványok/adóügyi
nyomtatványok közül.
2017. évi változás, hogy a helyi iparűzési adóban kedvező
szabályok segítik a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező
adóalanyokat a bevallási és fizetési kötelezettségük
teljesítésében. Januártól a teljes iparűzési adóalap
alapulvételével, az adószámmal rendelkező adóalany
állapíthatja meg, vallhatja be és fizetheti meg egy személyben a
helyi iparűzési adót. Az adómegállapítás ezen módjának
választásáról a közös őstermelői igazolványban feltüntetett
valamennyi adóalanynak nyilatkoznia kell az adószámmal
rendelkező bevallásában. A családi gazdálkodók a családi
gazdaság tekintetében hasonlóképpen adózhatnak.
Amennyiben bárkinek problémát okoz a nyomtatvány letöltése,
vagy nincs lehetősége elektronikus úton elérni azt, kérem
keresse fel a Polgármesteri Hivatal 8. sz. irodájában
Adócsoportunkat, ahol a kollégák rendelkezésére bocsátják a
nyomtatványt.
A 2016. évről szóló bevallások benyújtási határideje:
2017. május 31.

csőtörés)

Levonható a szolgáltatott vízmennyiségből az a számlával

igazolt szennyvíz mennyiség, amelyet a kibocsátó
szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel
szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabály szerinti
elhelyezését igazolja.
A fizetendő díj a korrigálás utáni szennyvíz mennyisége (m³) és
a törvény szerinti 1.200.- Ft-os egységdíj, valamint a település
közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi
mutató (1,5) szorzatából számolható ki. (összesen: 1.800.3
Ft/m ) Tájékoztatom, hogy a TRV Zrt. a 2016. évi leszámlázott
vízmennyiségről kibocsátóként adatot szolgáltatott a
Polgármesteri Hivatalnak.
A fizetésre kötelezett lakosoknak a Bevallási nyomtatványt már
eljuttattuk, kérjük, hogy azt a fentiekben már megadott 2017.
március 31. napjáig juttassák vissza Hivatalunkhoz.
Amennyiben adóhatósági tájékoztatónk bármely pontjával
kapcsolatban kérdésük merülne fel, kérem, hogy ügyfélfogadási
időben az 57/550-130-as telefonszámon, vagy személyesen a
Polgármesteri Hivatal adóirodájában forduljanak ügyintézőinkhez, akik készséggel állnak rendelkezésükre.
Jászkisér, 2017. február 27.
dr. Ádám Mónika
jegyző
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Jászkisér Város 2017. I. féléves rendezvény terve
A rendezvény
időpontja
Március 11.
Március 15.
Március 18.
Március 20.
Március 25.
Április 4.
Április 13. 10 óra
Április 13. 18 óra
Április ....
Április 29.
Április 30.
Május 1.
Május 6.
Május 13. 17. óra
Május 27.
Június 4.
Június 9-10.
Június 23-24.
Június 23-25.

A rendezvény neve

A rendezvény helyszíne

Polgárőr bál
Az 1848-as forradalom ünnepe
Csete Balázs Honismereti Egyesület (Évzáró-Évnyitó)
A Honismeret napja
II. Tavaszi mulatság, óvodai jótékonysági bál
Író-olvasó találkozó (Faragó Annamária)
Húsvétváró családi nap
A Magyar Költészet Napja – Hobo: József Attila est
Közbiztonsági fórum
Retro Disco
„Pattanj terepre”; El-Kisér Fest. és szórakoztató est
Civil Majális, Kiséri pálinkamustra
Jászkun emléknap
A Pedagógus Női Kar hangversenye
Nyílt nap
Hősök Napja, Trianoni Emléknap
XVII. Kiséri Napok
Jokkó Fest – Jászkiséri DJ Fesztivál
Jász Világtalálkozó

Tisztelt
Jászkiséri Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket,
hogy a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
(TRV Zrt.)
minden hónap első pénteki napján
8-12 óra között
helyben tart ügyfélfogadást, ahol
személyesen intézhetik ivóvízzel és
szennyvízzel kapcsolatos ügyeiket,
a Polgármesteri Hivatal (Fő út 7.)
udvarán lévő, korábban is erre a célra
használt irodában.

Jászkiséri Tudósító
Munkában a zsűri

Napközi konyha ebédlője
A Művelődés, háza,’48-as emlékmű
Napközi konyha ebédlője
A Művelődés Háza
Napközi konyha ebédlője
Városi könyvtár
A Petőfi úti iskola udvara
A Művelődés Háza
A Művelődés Háza
Dohánybeváltó területe
Dohánybeváltó területe
Dongó Sörkert
Redemptiós emlékmű
Katolikus Templom
Mezőgazd. és Géptört. Magángyűjtemény
I. Világháborús és Trianoni emlékmű
Szent István park
Dohánybeváltó területe
Jászladány

Tisztelt lakosok!
A 2017. február 23-án
egyhangúlag elfogadott
költségvetés értelmében,
Jászkisér Város Önkormányzata
a jövőben is támogatja a
fizikoterápiát és a reumatológiai
szakrendelést.

A Reumatológiai szakrendelés
időpontjai:
0
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