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tart, amelyrre a kiizs6g lakossrigft tisztelettel meghivja.
A faluevfil6s
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Radvfnszky B6la Kultrirhfuz
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A falueviil6s nrapirendie:

1.

Tfj 6koztat6

L

szrennyvfzberuhhzhs aktuflis

k6rd6seir6l
Ea. Steffn Lhszl6 polgfrmester

2. Tfj6koztattil
helyzet 616l

^

megvrll6sul6 p,hlyfnatok jelenlegi

Ea. Steffn Lhszlil polgirmester
3. Beszfmol6 az Onkormfn zat 2013. 6vi ad6v6teleinek
felhasznfl6sdr'61
Ea. T6th ,Anet jegyz|
A Falugyiil6s napirendj6hez krpcsol6d6an felmeriil6 k6rd6seket,
javaslatokat, k6rem - az eredm6n)zesebb vSlzszadis 6rdek6ben - frdsban
eliuttatni hozzflm 2014, m6.ius ZS. naplai
Saj6kaza, 2014. mdrjus 13.
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2013. mfjus 27. napjin megtartott falugyffl6sre

l.

Steflin Ldszl6

polgiirmester

2.

Dr. Czenke

alpolgdrmester

J.

Hegedrisn6

4.

Izs6PSl

telepiil6si k6pvisel6

5.

Kis K6roly

teleptil6si k6pviselo

6.

ifi.

Srirossy

teleptil6si kdpvisel6

7.

Solt6sz Lajosne

telepiildsi kdpviselo

8.

Bundzik Attila

bizottsdgi kiiltag

9.

Gacsal Ldszlo

brzottsitgi kriltag

10.

Pdsztor J6zsef

bizottsdgi ktiltag

11.

T6th Abel jegyz(5

12.

Kiss Ildik6 Nord

ender tigyvezet6ig.

13.

ZupcsfnLdszl6

Alexander Kft.

14.

Dobos Mikl6s

15.

Sztermen

ics Katalin

1

Kft,
Lyuk6sz6n Kft.

teleptildsi k6pvisel6

JEGYZOKONYV
Sajokaza Koz

Onkorm6n yzat kdpv is el ci -testiilete 6ItaI 2014. m6jus

27. napjhn

t falugyiil6srcil

Az til6s helve: Radv6nsrz y B61a Kulturhhz
Jelen vannak:

Ste
Lzs

6s

Konyvt6r nagyterme

Liszlo

polg6rmester
telepiil6si k6pvisel6
telepiil6si k6pviselci
telepiil6si k6pvisel6
telepi.il6si k6pviselci
teleptil6si k6pviselo
jegyzS
Nord Tender Kft igyvezetdje
N-Alexander Kft.
Transdowell Kft.
Lyuk6sz6n Kft.

P61

Hei
risn6 Petkovics Katalin
Lajosn6
Sol
rfj . 6rossy S6ndor
Sol sz Lajosn6
T61

Abel

Z,u

ildik6
rnLfszlo
Mikl6s fervezo
Guszthv

tisztelettel koszonti a falugyril6sen megjelent lakosokat, a
urat. Kiilon koszonti Kiss Ildik6t a Nord-Tender Kft. igyvezetojet
testiilet tagtrait, 6s a je
Transdowel Kft. igyvezet6j6t, Sztermen Guszt6vot, a kivitelezo
Dobos Mikl6s tervez\t:
k6pviselcij6t a Lyuk6sztln ft. u,gyv ezetoj et, Zup cs in Lhszlot az N-Al exander kft k6pvi s elcij 6t
Ift6j6t. Koszonti T6th Abel .jegyz(5 urat 6s a kdpviselci testtilet
az LTP szerzcid6sek
tagtrait. Elmondja, hogl' mai falugytil6sen a meghiv6ban szerepl6 h6rom napirendi ponttal
kapcsolatos t6makorolr 1 fognak thjekoztatdst adni, ezel<hez vhrjilk a k6rddseket 6s
afalugyiles napirendj6t a meghiv6 szerint:
hozzirszolftsokat. Ism
.

A falu
aktu6lis k6rd6seircil

1. Thjdkoztat6 a szennyv

Ea.: Steffn
z Tdjdkoztato a megva.[6

Ea.: Stefin Lri
a

6nl<
Ea.: Trith Abel

J. Besz6mol6 az

l.

polgdrmester
p6lyilzatokjelenlegi helyzeterol
polg{rmester
y zat 2 0 | 3 .

6vi

ad

6

v etel ei n

ek f elhasznilfs 6r ol

na

r

vezet6kek 6s tisztit6
vizbekot6ssel rendelk
keriil, de ledug6zott fi
k6scibbiekben a szerul
szennyviztelep tertilet€

elmondja, mint ahogy tapasztalhatjftk a hhzi csatlakoz6
6k elhelyez6se megkezdcjdott azokon a telkeken, ahol a lakos
Ahol nincs bekotott ivoviz a csatlakoz6 csonk ott is ki6pit6sre,
tban lesz lefoldelve. Ezeknek.. a lakosoknak is biztositva lesz a
izh6l6zatra val6 r6kot6s, t6rit6s ellen6ben. A mai napon a
megoszthsfn6l a Foldhivatalt6l az Onkorrnitnyzat megkapta a

hatdrozatot es
6pit6s6re.

Azoknak az lrdekeben, a
A thrgyalitsok eredmen
forint tervez6si dij herl
nyomtatv6ny a hivatalba
a bekotesek 6rttb6l30%
Beruh6z6si kolts6g
Mrianyag akna
Beton akna esetd
+ foldmunka +
Attut6si idci: 1-1.5 h6
A hhzi bekot6sekkel kr
irai|nlatot a fel
hogy neki mennyibe fo g
mesval6sitani. Ezzel

nt egy h6ten beliil, megvan az engedely ahiiozat 6s a tisztit6mri

ik szeretn6k bekotetni az ivovize| megpr6b6lnak segiteni.
a kovetkezcj: A tervezci csoporlos megrendel6s eset6n 40-45 ezer
t 31 ezer forintert villalia a tervezlst. Az ehhez sziiks6ses
tudnak adni, v611alja azoktovAllbit6s6t atewezo fel6. Az ERV Zrt.
vezm6n1ft, ad.

101.s00 Ft -30%: (71.0s0F0
63.900 Ft - 30yo : (44.730Ft)
+ ritflir6s 3000Ft / fm

latban (a lakfst6l a ttsztit6 akn6ig) a Yizlkozmri T6rsulat k6rt
amit el fognak vegezni" Ez alapj{tn mindenki tiszthbanlesz azzal,
eriilni ahini bekot6s 6s dont ar:r61, hogy milyen form6ban kivitnja
latban reszletes tdjekoztal,itst 6s egy nyilatkozatot fognak
kikiildeni. A nyilatkozra
vissza kell juttatni az Onkorm6nyzatra, vagy a Yizlkozmii
T6rsulathoz. Megk6rdez:i, ivhnjilk e kieg6sziteni az elhangzottakal?

megk6rdezi, sajdt bekot6st lehet-e

v|laszol, k6t dolog miatt nem ajdnljuk, az egyik, ha nem
nehezebb lesz a Fundamenta fel6 va16 elsz6molils. A
ki, aki ellenSrzi az eilvegezett munk6latokat. A m6sik, hogy a

szerv ezetten csin6liuk.
Fundamenta szak6rtcit l<ii
hatdrid6 miatt gyorsan k:e haladni a bekot6seknek, szervezetten sokkal konnyebb haladni.

Ris6 J6zsef Szabadsr{
ter0leten kell lenni?

5. sz. alatti lakos megkerdezi, a tisztit6 akn6nak ll}Yo-bna saiift

yvilaszol, a pLlyhzat azt hrtalmazz4 hogy telekhat6ron beltil 1
Stef:in LiszlS
m-re be6llnak a csonkkal Van olyan eset, amikor ez netr megoldhat6. M6r volt, aki k6rte a
tisztito akna kozteriil
va16 elhelyezdsdt. Ebben az esetben a mianyag aknafed6l nem
megengedett, f6met pedig
c1lszeri telekhat6ron kivi.il elhelyezni.
J6zsef Szabadsd
nem lehet a szennyvizt)

5. sz. alatti lakos elmondja, hogy neki a viz es gdzvezet6kek miatt
it6 aknai|t elhelvezni ezerl5 a s;zomsz5d telkdre szeretn6 ezt tenni.

Stef{n L5szl6

ter vflaszol, ebben az

k6szitsen ir6sos meg6lla

esetben javasolja, hogy
a k6s6bbi vit6k elkertil6se €rdek6ben.

a

szomsz6ddal

megkdrdezi, mi6rt nem el4g a sz6beli meg6llapod6s?

Sztermen P6ter Kevi6
szornsz6d telk6n helye:zi
szomsz5d tek6re.

(kivitelezci) v flaszol, sokszor talflkozott ilyennel, amennyib en

a

eI a tisztito akndt, akkor szolgalmi jogot kell bejegyeztetni

a

Dobos Mikl6s tervezb
sai6t telken kell elhel
annak a iavdra. akie az

, azij vizigyi torv6ny fgy rendelkezik, hogy a tisztilo aknffi
ha ez nem lehetseges, val6ban szolgalmi jogot kell bejegyeztelni
z

hozzhsz6l,6 nem tudia a szennyvizet bekottetni, mert nincs

rd p6nze. Legal|bb

30

komyezettanulm6nyt, nri
hisz igy is kev6s a nyugdi

a szennyv izvezet6kre r6k
aki nem kot 16 ahflozatra

Kiss Ildik6 Nord-Ten
ptlyhzat, ami nem arra

Gacsal LfszlS 48-as

er lenne a hhzi bekot6s n51a. megkerdezi. mi6rt nem vlseztek
elkezdt6k ezt az eglszetl Mi6rt akarnak t6le mindent elvenni,

v6laszol,6 nem akar senkit6l semmit sem elvenni, nem kotelezci
, viszont a k6s6bbiekben komyezetterhel6si dijat kell kir6ni arra,

Kft.

kieg6s

zili

a v 6laszt, meg6rti a lakos probl6m6j6t, de ez uni6s
fi nansziro zzhk az elnyert osszegbcil.

lt, hogy ahfni bekotdseket

f

lakos hozzfsz6I, ezel<hez, a probl6mrls esetekhez megfelelci
, aki tud tan6csot adni a lakosnak, hogy lehetne a lehetcj

szakembert kell kiktilC
legolcs6bban megoldan i r6kot6st.

viiaszol,
szakemberek lesznek 6s

fti

az

eddigi ismereteik szerint a felm6r6st vegz5k

nak maid tan6csot adni a lakoss6snak.

hozzLfiizi, sok csalfldnil

az:

is felmeri.ilt, hogy mi lesz az eddig

befrzetett o6nz sorsa?

n Lhszlf
20

15

-b an

lehet

ho

ter v|laszol, a Fundament|hoz befrzetett penzhez legkor6bban
zzhifini de ahdzi bekot6seknek addigra m6r meg kell val6sulni.

Zuncsfln Liszl6 N-Alex
ott tart ez a projekt,
kiv iiasztj a a kivitel ezcit.
minden tovfbbi felelcissd
maj d egye ztetnt. Javasolj
mert a szolgalmi joggal
megengedni,hogy az o
meghitelezi, majd 2016mindenkivel e1sz6mol.
Gacsal LhszlS 48-as

fti

der Kft k6pvisel6ie hozzfszci, koszonti a lakoss6got, elmondja,
fel fogl6k m6rni ahhzi bekot6sek kolts6g6t, aYizikozmi T6rsulat
vasolja, hogy a hhzibekotlseket szak6rl6vel v6geztess6k el, mivel
a lakost terheli. A T6r'su1at 6ltal kivtlasztott kiviteleziivel lehet
azt is, hogy a tisztit6 akn6t mindenki a saj6t telk6n helyezze el,
terhelt ingallant nehezebb eladni, ez6rt a szomsz6d nem fogja
k6re helyezz1k az aknht. Ah6zi bekot6seket aYizlkozmri T6rsulat
n a Fundament|tol felvett osszegekbcil a bekot6s szitmld;i alapjhn
szakember, akkor megcsin6lh atja sajSt

akos megkerdezi, ha

maghnak?

felhaszntltts6t egy a Fun

v|ltoztatni

valaszol, igen, de ebben az esetben
fo gj a ellencirizni.

a pEnz

kikiildott szakember

megk6rdezi, hogy a li:;ztito akna hely6t m6g ezek szerint
ki'u'el kell ezt megbesz6lni?

v|Iaszol, Feh6r K6ro1y (;pitesvezetcit kell megkeresni, oda
helyezik eI az akntfi, ahew a lakos k6ri.

)
Stefin LiszlS
ossz. p6ly6zaI lrtdke 1.8

ekkora vagyon

ter elkoszon a vend6gekt5l, elmondja, hogy az ut6bbi 4 6vben az
1.164.845 Ft volt, oner6 19 mi11i6 forint. Ugy gondolja, regebben
a

telepiil6snek 10 6v alatt sem volt.

Tiiriik Jdnos V6rtanrik ti lakos bekiab5l, amikor a pap volt a polg6rmester
el koztertiletet, Stef6n

16 a

soha nem adtak

polgfumester eladta a foldet!

visszautasitja ezt a vhdat, metl az Onkormrlnyzat foldet nem
adott el soha. csak vett.

Tiiriik Jrinos V6
csin6ltatott. meft a iirda.

riti lakos megkerdezi, j6rt e ott a polg6rmester, ahol jdrdht

Stefdn Liszl6

r vflaszol, a gyokerek nyomj6k

, nem lehet rajta jftrnl?

ti lakos megegyzi,

Tiiriik Jrinos Vd

sz6t a jhrdhl a gyom fesziti szet.

ahol testi.ileti tag lakik ott

j6 a jdrda, ahol

cs6r6

ott rossz.
Feket6n6 M:ii uslu.

alatti lakos megkerdezi, mi a helyzet aterfigyelfkamerixal?
villaszol, tobbszor adtak mhr be pLlyfzatot, jelenleg is be van

adva, rem6li, egyszer
I2-re van beadva.

rik

i'il a sor a telepiil6sre is. R6gebben 6

kamerfrapiiytntak,jelenleg

megkerdezi, a Felsciny|rad fel6li forgalom ellen nem lehetne
fj ft, sok nagy tehLeraut6 jilr ana, az it sok helyen
megrong6l6dott, a h6za\t i reoedeznek emiatt.

valamit tenni? Mi6ta

Stefiin L6szl5
tov6bbitotta. Level6ber,
egyel6re csak t6bliit tet
Onkorm6nyzatnemigaz|

ifi.

Sfrossv Srindor
Kozilkezelci szakember ei
megnovekedett teherfor
meshib6sod6sokat elkerii

SpiIt az

ter villaszol, az ithib6kr6l keszitett fot6t 6s a I(ozirtkezelS fele
irta azt is, hogy a forgalom megncivekedett, de a Kozitkezelo
ki, jelezve az tfih1bffi. Mive1 az it a Kozirtkezelol, ebbe az
sz6lhat bele.
l6si
iselS hozzisz6l, cj is m6r k1tszer meg6llitotta a
jelezte, hogy a most 6piilt iit Felsciny6r6d 6s Saj6kazakozolt a
m miatt mfu repedezik tegyenek valamit, hogy a tov5bbi

6s

hozzLfizi,hhtigen, ilyenek',ragyunk, r6gen milyen rossz volt

az

irt, most az a baj, hogy j6. Van m6s probl6ma is, pl. a Binyfsz ut forgalma is n6,

a

S6lyomtelepi 6voda ktiltd i jhtlkai e1k6szii1tek, de nem merik kitenni az udvarca, merl tonkre
teszik az ott 61cik. akik
6voda :udvardra is bejrlrnak. Sajnos a torv6nyt nem lehet betartatni
t is leszedik a feiiink felcil.
az ott 1ak6kka1. Lassan a
Feket6n6 Mdius I u. 1i5 sz. alatti lakos elmondja, az el6bb is ere szeretett volna kit6rni,
hogy az iskola felfjit6sa
azuj ovoda 6pit6se is a roma lakoss6g szftmfra k6sziil.

vfiaszol, nem tudja mikor ebrednek fel a torvenyhoz6k?
Elmondja, hogy hoztatrr
rendeletet, hogy nem fizetlk k6szp6nzben a seg6lyt, erre az
6rintettek az 6rdekv6dcik figyelm6t felhivtdk 6s a torv6nyesnek elfogadott rendeletet mdgis
vissza kell vonni, mert ha
az Alkotm6nybir6 s 69 fo gtr a thr gy alni az iigyet.

t6mogatni, hogy hat6kon

egkerdezi, nem lehetne-e a rend6rs6get jobban
munk6t tudn6nak v esezni?

megklrdezi,

a

sok

i.iresen

6llo hhzban nem lehetne

oregotthont kialakitani?

Tiiriik Jiinos

V6rtanri
ellencirizni, hogy egy kis

Steffn L5szl6
hanem a Jfrtsi Hivatal.
meg, akinek rendben van

riti lakos megk6rdezi, a rengeteg

kisebbs6get nem lehetne

ba h6nyan vannak bejelentkezve?

ter vilaszol, sajnos a bejelentkez6st nem az Onkorm6nyzat vegzi,
kornyezet ellencjrz6st vegeznek a seg6ly kapcs6n, csak az kapja
komvezete. akkor rendbe is teszik.

J"

is pr6btlja

megakadiiyozni, hogy a
letelepedjen. Ezt sajnos helyi rendeletekkel 6s hathrozatokkal
i, mert torv6nys6rtci. Regen irgy volt, hogy ha valaki elkoltozott, 3
tkezni.
6vben az ANTSZ, az EMASZ szakembereivel es az |llatorvossal
rhn 27 itramtolvajt fogtak. Sajnos az EMASZ-nak nem 6rdeke a
j6r6sok lefolytat6s6nak segit6se, meft a szabiiytalanul v5telezett
1gk6nt. Ennek ellen6re igyekszik a jovciben havonta tartant
banksz6mlfra valo utal6s6val kapcsolatban elmondja, hogy a
meg, akafa-e a dolgoz6, vagy sem . Nem tudja mi lesz ennek
tnyzat az elmult 6vben 600 ezer forintot ftzetett ki csak arca,hogy a
n felvegye a post6r6l, ill. a takar6kszovetkezetbol. Rtfter az
ami a 3. napirendi pont tdmtfia. Felsorolja az ad6nemeteket: helyi
ad6, mag6nszem6lyek kommun6lis adoja, idegen bev6telek,
gy a magdnszem6lyek kommun6lis ad6ja az, amely gyakorlatilag
inf. A jogszab|Iy enn6l az egyetlen ad6nemn6l hatdrozza meg, mire
. 6vben nem v|ltozott a mertdke 6. 000 Ftl6v. Ezt mindenkinek be
a jegyzo koteless6ge gondoskodni. Epitm6nyad6 6s ipaniz6si ad6
6kenys6ghez kotott. Idegen bev6telek, amikor m6s hat6s6g keresi
rv6nyes feladat behajtani. Elmondja, hogy a 2013. 6vben 1 ftj
feladatot, 20I2-ben es azelott hosszu 6vekig 1, 5 f6 foglalkozott az
mire megy el a kornmun6lis ad6, kozkifoly6k, kozvll6giI6s,
fartlsa. Amennyiben nem akarjhk a lakoss6got tov6bb terhelni, a

ndja, m6s onkormiinyzat

kisebbs6gi lakoss6g ton
nem lehet megakadtlyaz
napon beli.il be kellett jel
Elmondja, hogy az elmril
b ej 6r6st tarlottak, amel'y
szabiiysert6si vagy b tint
firamot leirjdk hfiozatt v
ellencirzdseket. A ses6l
munkahelyeken sem k6rd
a folytat6sa, de az o
seg6lyek osszegdt
ad6bev6telek alakul6s6ra,
ipar|izesi ad6, 6pitmtln
g6pj 6rmiad6. Elmondj a.,
minden sajokazai lakost d
lehet felhaszniini. A 2CtI
kell fizetnie, a behajt6sr6
elsci sorb an v 5'llalkozhsl
meg a hivatalt, ezt is
koztisztvis el5 littta el ezt
ad6iigyekkel. Felsorolja,
r |gcsiioirtils, befo gott
kiadfsokat kell visszaszo tani.

Stefdn LiszlS
ter hozzLfizi, a testiiletrrek foglakozni kell azzal is, hogy aki nem
kot 16 a vezet6kes iv6viz tiozatra, a kozkifoly6k haszn6lat6t megpr6b6Ija rhterhelni azokra a
lakosokra. Elmondja, r
szeretne iinnepront6 lenni, de az rij hullad6ktorv6ny 51%-os
onkorm6ny zati tulaj don
l6vci nonprofit kft-nek kell megoldani a hullad6k elsziilitdsifi. A
jelenlegi Cirkont Kft.
i6t nyeres6ge terh6re ingyenesen sz|llitotta a hullad6kot a

Az ij cdg
lesz, hogy a hullad6k
el6nyoket kiharcolni, dt:
e valakinek tovfbbi
Meg61lapitja, tov6bbi
falugyiil6st bezhrja.
te1epii16sr6l.

- mivel nonprofit kft. lesz - ugy n6zki, hogy elkertilhetetlen
1it5s kolts6s6t a lakoss6sra kell terhelnie. Rem6li sikertil m6s
jnos egyediil vagyunk 116 telepiil6ssel szemben. Megk6rdezi,vanjavaslata, kteglszitdse az elhangzottakkal kapcsolatosan?
inditv6ny javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el, igy a 2014. 6vi

Kmf.

A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG ÉS ÖNERŐ ARÁNYA AZ ELNYERT
PÁLYÁZATOK ESETÉBEN

1% 8%
Önkormányzati
önerő
EU Önerő
Elnyert
támogatási összeg

91%

Folyamatban lévő pályázatok 2014-ban
900 000 000 Ft
800 000 000 Ft

700 000 000 Ft
600 000 000 Ft
500 000 000 Ft
400 000 000 Ft

300 000 000 Ft
200 000 000 Ft
100 000 000 Ft
0 Ft

Elnyert támogatási összeg
EU Önerő
Önkormányzati Önerő

Folyamatban lévő pályázatok 2013-ban
Önkormányzati
Önerő
Új Óvoda Építés
Épületenergetikai fejleszés általános iskola
Szenyvízelvezetés és tisztítás
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok
Napközi otthonos óvoda fejlesztés
Modern noktatás megteremtése Általános Iskola
Svájci-Magyar Ergyüttműködési Program
EÜ Intézmény
Adósság konszolidáció
Ravatalozó és Piactér rekonstrukció
Összesen

EU Önerő

0 Ft
6 095 799 Ft
5 894 750 Ft
4 822 977 Ft
0 Ft 139 791 181 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
13 405 927 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
3 466 Ft
0 Ft
19 304 143 Ft 150 709 957 Ft

Elnyert
támogatási
Összköltség
összeg
115 820 178 Ft 121 915 977 Ft
60 733 787 Ft
71 451 514 Ft
707 906 099 Ft 847 697 280 Ft
10 000 000 Ft
10 000 000 Ft
20 409 731 Ft
20 409 731 Ft
489 045 178 Ft 489 045 178 Ft
75 210 613 Ft
88 616 540 Ft
60 000 000 Ft
60 000 000 Ft
112 000 000 Ft 112 000 000 Ft
27 159 Ft
30 625 Ft
1 651 152 745 Ft 1 821 166 845 Ft

a dci bevdte
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I

A helyi ad6kr6l sz6l6 1990. 6vi C. W. 1,5 (1) bekezd6se rendelkezik arr6l, hogy torv6nyi
felhatalmazdsa alapjdn az onkormdnyzat kt5pvisel6- testrilete rendelettel helyi ad6kat
vezethet be az onkormSny'zat illet6kess6gi terrilet6n.
Saj6kaza Kcizs6g Onkormiinyzatdnak illet6kessdgi terr-llet6n 20t3. ad56vben hdrom helyi 6s
egy speciSlis ad6 kerrilt kivet6sre:

.
.
"
'

helyi iparfiz6si ad6
6pitm6nyad6
mag6nszem6lyek kommunSlis ad6ja
g6pj6rmiiad6 (a 2013-as ad66vt5l a g6pj1rmrjad6 ism6t megosztott ad6 lett, melynek
60o/o-a a kozponti kolts6gvet6st,40o/o-a pedig a helyi onkormSnyzatot illeti meg,)
A helyi ad6kat az iparfiz6si ad6 kiv6tel6vel fo szab6ly szerint 6vente k6t egyenl5
r6szletben: mSrcius 15-ig t5s szeptember l5-ig lehet megfizetni p6tl6kmentesen.

-

-

I. Helyi iparfiz6si ad6
Onkormdnyzatunk legjelentSsebb ad6bev6tele ebbcjl az ad6nembril szilrrnazik.
Saj6kaza Kozs6gi Onkorrndnyzat K6pvisel6 Testr.llet6nek 11/2010. (XIL 15. ) s;zdmI
bnkorm6nyzati rendelete alapjSn az iilland6 ipar[izdsi ad6 mert6ke az ad6alap 2.o/o d,
ideiglenes jelleggel vdgzett rpar[izdsi ad6 esetdn az iparuzlsi ad6 m6rt6ke naptdri naponk6nt
5000 Ft, A hatSlyos rende|:t nem ad lehetcis6gert mentess6g addisdra.
A 2013. ad66vben cisszesern 104 db hagyom5nyos (papir alaprl) bevallSs 6rkezett, amerlyben
az ad6z6k a 2012 6vi ad6jukr6l sz6moltak be,
Az ad6bevallSsok feldolgo;zdsa utSni tapasztalatunk az, hogy a gazdas1gi v5ls5g hat5s;5ra a
gazdasdgi tSrsasSgok 6s az egy6ni vSllalkozcik bdv6tele jelent5sen csokkent. A termel6
vSllalkozdsok valamint fuvaroz6 vSllalkoziisok megrendel6sei lecsokkentek, a szolglltat6si
vSllalkozSsok a teljesft6s ellen6rt6k6t csak k6s6bb kapj5k meg, Mindez az ad6bev6teleken 6s

a

fizet6si

hajland6s5g

alakulSsSn

is

megmutatkozik.

A helyi iparfiz6si ad6 eset(lben az ad6bevallSsokb6l sz6mitva 36. 763.75I Ft -ot irtunk el5.
Az ad6hat6sSghoz be6rkez:ett helyi ipar[izdsi arl6 rn6rt6ke 2012.6vben: 39.529. 306 l=t, A
fenn5ll6 hdtral6k m6rt6ke: 3. 736.551 Ft, mely az elozo lvekben felgy[1|t, valamint a 20t3.
6vi ad6tartozdsokat is magdba foglalja.
Az ad6tartozdsok a 20t4. m5jus 31 -i hatiiriddvel benyfjtand6 20L3.6vi bevallSsok alapjdn
m6dosulnak.
Ekkor kerulnek el6irdsra, illetve torl6sre az elszlmolSsi krilonbozetek.

ad6bev4telek

a la kulilsa

2073

taftoz6s:43. 265.857 Ft
El6irSnyzatr 35.753.75:L Ft
Befolyt ad6 iisszege: 39.529.305 Ft
(LO7o/o)

H5traf6k m6rt6ke: 3.7316.551 Ft

Ideiqlenes ioarfizdsi ad6l

2013' 6vben 2 db hagy'omSnyos (papir alap[) bevallSs 6rkezett, melyek feldolgoztlsa udtn
osszesen: 1'165'000 Ft ideiglenes ipar[iz6si adirt irtunk elci. Ezen osszeg teljeJ mtirt6kben
megfizet6sre kerrilt, mely a helyi iparfiz6si ad6bevdtelek kozolt szerepel.
Az Ideiglenes iparfiz6si ad6 Saj6kazdn 20tI. 01. 01. napjdt6l van 6rv6nyben. A
bevezet6s6n_ek c6lja az, hogy a kozs6g terullet6n ideiglenes jelleggel- 30-180 nap koz6tt v6gzett ipar[1z6si tev6kenys6g utSn t'izetett arjdval bcivrj-ljon a Uev6tetet< t<ore,

II.

Epitm6nvad6

2007 ota vSltozatlan formSban van hatSlybiln a L5|2OO6. (.XII. 14,) sz6m0 onkorrndnyzati
6pitm6nyad6 rendelet, amely alapjdn az onk.ormdnyzat illet6il<ess6gi iertjlet6n taldlhat6 nem
lak6s c6ljdra szolgdl6 helyis6gek az adotargyak, az ad6 m6rt6ke: 70b Ft I m2.
Az 6pitmenyad6 nem 6venk6nti ad6bevalliis alapjdn kerril kivet6sre, az elscj bevallds
megt6tel6t kovetden .tz ad6t megSllapit6 hatdrozat m6dositiisdig minden 6vben k6t
r6szletben kell megfizetni, Jelenleg 38 6prilet ad6zik.
Az 6pitmenyad6 6ves os;szesitett elciirdsa: 4. 642.550 Ft volt, amelyb6l 2.035.g50 Ft kertjlt
befizet6sre. A hdtral6k m6ri6ke: 2,606. 700 Ft,

bevdte,lek alakulilsa

taftozSst 4.6412.550 Ft
El6i16nyzat: 3.129.87'5 Ft
Befolyt ad6 iisszege: 2.035,850 Ft
(55olo)
H5tral6k m6rt6ker 2.1506. 7OO Ft

III.

Maq5nszem6lvek kommun5fis ad6ia,

A

magdnszem6lyek konrmunSlis ad6ja 2004. janu5r h6 1, napjSn kerrilt bevezet6sre az
cinkorm6nyzat illet6kess(lgi terrileten a 13/2004, (VII. 9.) renclelete alapj5n. Az ad6 nr6rt6ke:
6000 Ft/ ev adotitrgy. Az ad6t k6t egyenl5 reszletben m5rcius tS, 6s szeptember 15.
p6tl6kmerntesen,
A jelenleg hatSlyos onkormdnyzati rendelert szerint nincs helye ad6m6is6kl6snerk vagy
ad6elenged6snek,
Az ad6 kivet6se az onkormSnyzat illet6kess6gi terrilet6n a lakr5ingatlannal rendelkezcj adozok
ad6bevallSsa alapjdn tort6nik. Az ad6 nyilvdntartdsa neh6zkes, jelentds tobbletmunkdt jelent,
mivel az ad6z6k nem jelentik be az ingartlanok adds-v6tei6t, a kikrlldott ad6bevalldsi
tobbszciri felsz6litds ellern6re sem adjdk be,, illetve jelent6s k6s6ssel teljesitik csak a
vSltozdsok bejelent6s6vel kapcsolatoi koteldzetts6geik"i-, u felgyiilS nem val6s hdtral6k
eset6ben sem jelzik az adofizet6si kotelezetts;6gben be5ll6 vSltozSsokat, Mindez megemeli a
hdtral6k nagys5g5t,
Az adozok szdma 1041, rnivel egyes adozoktdbb lak6ingatlannal rendelkeznek.
2013' 6vben az 6ves alapad5 5, 598. 345 Ft volt, az 6vek sorSrn felgyfilt ad6hStral6kkal
helyesbltve a magdnszenr6lyek kommunSlis ar16ja ad6nemben 7.489.320 Ft volt az el6i'r5s,
Az ad6hat6sdghoz be6rktz6 befizet6sek osszesitett m6rt6ke 5. 3L7. 2r4 Ft.
Az ad6hdtral6k m6rt6ke 1>-. L72.106 Ft,

napjdig

I

lehet

befizetni

-

kon mundlis ad6ja bevdtetek alakutdsa

2073
tartoz5s: 7. 4t19.32O Ft
El6ir5nyzat: 5.598. 3zl5 Ft
ad6
t5.3r7.2r4 Ft

(95olo)
HStral6k m6rt6ke: 2.L7 2.LO6 Ft

A

magSnszem6lyek kornmun5lis ad6ja minden lakSsra kivet6sre kerr,ilt, 6s rossz szociSlis
korrjlm6nyre tekintettel nincs lehet6s6g mr:ntess6gre, Qy az ad6hdtral6kkal renrlelkez6k
nagy r6sze azon adoz6k kozril kerr.il ki, akiknelk nincs letilthltirjovedelme,

IV. G6pi5rmfiad6
A g6pj6rmiiad6 megSllapitSsa a Kozigazgat6si 6s Elektronikus Kcizszolg5ltatdsok Hival;ala dltal
szolgSltatott adatok alapjdn tort6nik, Az drves ad6ztatds alapjSt kepez(5 adatok kozl6se
minden 6v janudr 31. napjdig tdrtdnik, ezt kovet6en havonta lortenik adatszolgdltatds az
adokdtelezetts6g ben fen nd l6 vd ltoz6sokr6l.
20a4. janudr 1, napjdt6l az adaz6nak elegend6 az okmdnyirod5kban bejelentenie a
gepjiirmfivel kapcsolatos adatvSltozdsokat,, mivel egyszeri adatrcigzlt6ssel az adatok
I

bekerrllnek az

orszdgos g6pjdrmfi nyilv5ntartdsba

is.

Ugyanakkor tovdbbra is probl6ma, hogy amennyiiben a g6pjdrm[i tulaldon-5truhdzdsa eset6n
sem az elad6, sem a vev6 nem tesz eleget a 15 napon belrlli bejelentesi k6telezetts6g6nek,
akkor a tulajdonos-v6ltoz5s bejelent6se 6v6nek utols6 napjdirE az elad6 az alanya, 6r; nem a
vSltozds utols6 napj5ig. Ennek kovetkezt6bern az elad6 mlnimum egy 6vvel tovdbb fizeti a
s(lyad6t.
2013' 6vben az adozok r;zdma 572.2007 6vt,6l a szem6lyg6pkocsik 6s motorker6kpdrok utdn

fizetendcj g6pjdrmfiad6 a vagyontdrgy ertekdt jobban kifejez6 m6don, a g,5pj6rm[1
motorj5nak KW-ban meghatSrozott teljesitm6ny6hez, valamint i g6pj6rmij gydrtdii 6v6trez
kapcsol6dik.

Ennek alapjdn

a differenciSlt ad6m6rtek szerinti ad6alap-v5ltoz5s kovetkezt6ben

az

6rtdkesebb gepjSrmfi utiin magasabb, mig a kev6sb6 6rtekes g6pjSrmilvek utdn alacr;onyabb
ad6szint 6rv6nyesril.
Az qd6 alapja az autt6busz, nyerges vontat6, lak6 pr5tkocsi eset6ben hat6sdgi
nyilvdntartSsban szerepliS sajSt tomege, a tehrergdpj5rmfivek eset6ben a saj5t t6meg ncivelve
a terhelhet6s6g 50 o/o-al. Az ad6 mdrt6ke az adtralap minden megkezdett 100 kg-ja utdn 1.
380,- Ft.
Az alapad6: 8,123, 809 tt.
2013. 6vben 11 esetben adtunk kedvezm6nyt a srilyosan mozqdskorldtozott szem6lyek
r6sz6re,

a

Az el5z5 6vek hdtral6kaival bSvi'tetten:

IL

26V.665 Ft elcjirSs talSlhat6 a g6pjSrmiiad6

beszed6si szdm15n,

20L3,,6vben beszedett g6pjdrmfiad6 bev6tel: 7. Ct46.941 Ft
Az ad6tartozds m6rt6ke:

4. 220.724

Ft

bevdtelek alakulflsa

taftozds: LL. 1267.665 Ft
El6i16nyzat: 8.123.80,9 Ft
Befolyt ad6 iisszege= 7.O46.941 Ft
(87o/o)
HStral6k m6rt6ke: 4.r22O.7 24 Ft

Azon ad6alanyok eset6ben, akikn6l a g6pj5rnrfiad6 tartozds az egy6vi ad6t6telt meghaladja,
kezdem6nyezzlk
OkmdnyiroddnSl
g6pjdrmilvek forgalomb6l va16 tivondsSt.
A g6pjSrmfiad6val kapcsrclatos ad6hdtral6kok jelernt5s r6sze olyan gepjSrm[i utdn szerepel a
nyilvSntartdsban, melyet eredeti tulajdonosa r6gen eladott vagy huliaderu<6nt ert6kesitett, de
ezt dokumentSci6val nem igazolta, EV azt
hiitral6kok kozril nem toroljrlk,
A behajtds sor6n akadSlyt jelent, ha a tulajdonos kordbbi cim6t megtartva kdltozik mds

az

a

a

J

teleprll6sre. Ilyenkor az 6ves ad6 ugyanrlgy elc5ir6sra kertil, de

a

befizetes jellemzcSen

elmarad,

V. A helyi ad6kon t6li bev6telek

5.7 Egydb bevdtelek:

E

a

krllonosen a rendSrs6g- Sltal letblytatott
eljdr6sokhoz kapcsol6dir vegrehajtdsi eljdrSsi cselekm6nyek foganatositdsa tartozik, beleertve
a helyszini birsdgok 6s a p6nzbirsSg behajtSsa 6rdek6ben tett int6zked6seket. A behajtott
szabSlysert6si 6s helysz:ini blrs6gok az cinkormAnyzat bev6tel6t k6pezik. 20L3.6vben ler6tt
bfrsdgok osszege: I47. 464 Ft. Az ad6hat6sdghoz be6rkezett birsdgok sz6ma kiemelkedSen
magas, A behajtds sikerress6ge leginkSbb az elkdvetdk fizet6si hajland6sdgdn mflik, mivel
azok tobbs6g6ben nem rendelkeznek letilthart6 jovedelemmel, vagy v6grehajtds al5 vonhat6
vagyont5rggyal.
kcirbe

mds szabiilys6rt6si hat6sdgok

-

5,2, Idegen bevdtele,k
A idegen helyrc5l (kdzigiazgat5si birsSg, hullad6kgazdSlkodSsi birs5g, halv6delmi birsiig, stb. )
kimutatott kciztartozSsok behajtdsa k6pezi az ad6k m6djdra tclrt6nd behajtdsi tevdrkenys6g
mdsik r6sz6t. Ez abban ktilonbozik a szerbSlys6rt6si vagy helyszhi bftsitgokt6l, hogy
beszedett cisszeg eg6sze vagy annak egy r6sze az azt kimutat6 hat6s5got illeti meg. ( Ez a
r6sz jellemz6en a birsdg 60 o/o-a, de egyre 9)rakoribb a 100o/o-os ardny. )

i

A 2013.6vben ler6tt idegen birs5gok osszege: 1.101.269 Ft, melyb6l az dnkorm5nyzatot
megillet6 osszeg m6rteke: 344.569 Ft.

5.3. Birsiig
20L3-ban nem kerr.llt bfrsdg megfizet6sre.

5.4. P6tt6k
K6sedelmes ad6fizet6s eset6n a jegybanrki alapkamat k6tszerese kerrll felsz6mit6sra
k6sedelmi p6tl6kk6nt minden k6sedelmes nrap ut6n, A k6sedelmi p6tl6kok 6wSltris sordn
kertilnek el6lrdsra az adozo szdmlalapjdn, nn6rt6krik igazodik az ad6tartoz6s nagy:;6gilhoz,
valamint
fizet6si
hatdridShoz,
2013. 6vben 569,183 Ft k6sedelmi p6tl6kot fizettek be a k6sedelmes adozok.

5. V6grehaitSsi taoasztalatok, ad6z6i mor5l, szem6lvi- technikaifelt6telek

A t6rgyi felt6telek

ko;rott meg kell emliteni, hogy az tigyint6z6s 2011 6vben 6n5ll6
irodahelyis6gben tort6nt, a szdmit6g6p megfelel az elvdrdsoknak, az adozok nyilv5nt,artds5ra
hasznSlunk.
A nagy uigyiratforgalom lebonyolitSsdhoz szrlkser;es nyomtatr5 az 6v nagy r6sz6ben el6rhetS
volt, a f6nymdsolSsi lehert6sdgek biztositottak,
Ugyanakkor a helyi addk m6rtdk6r6l, az ad6rendeletekr6l, a bevallSsi nyomtatv5nyokr6l az
tJgyfelek nem tudnak t5'i6koz6dni, amijelentr5sen megbonyolit1a az [j vSltozSsok, vagy adott
esetben az 0j ad6nemek (ilyen volt 2011 r5vben az ideiglenes iparfiz6si ad6 bevezet6se)
alkalrnazdsSt,
Kozs6grinkben az ad6zilsi moriil javitSsra s;zorul. Egyre gyakoribb, hogy az ad6z,6k csak
felsz6litSsra, vagy m6g azt kovet5en sem rendezik tartoz5sukat, MegjegyzendS ugyanakkor,
hogy mindez nem csak az onk6ntess6g hiiinydt mutatja, hanem az adozok rossz: anyagi
helyzet6t
ts.
Az OnkormAnyzat ad6ztatSsi feladatai egyre inkdbb n6nek, Egyre tobb idegen szerv 6l a
jogszabSly adta lehetcirs6ggel, 6s teszi 5t addk m6djdra tort6n<j behajtSsra tartozdsdt,
novekszik az dllam Sltal megelSlegezett tartdsdijilk ad6k m6djiira tort6n5 behajtdsok szitma,

kozpontilag

bevezet6s6t

biztositott

ad6programot

r5s

mindezen megkeres6sel< gyakorta eredm6n)rtelenr-jl zdrulnak, hisz a kovetel6sek nagy r6sze
be.hajthatatlan, Megfigyelhet6, hogy a p6n::intdzetek egyre tobb ad6-es 6rt6kbizo-nyivany
kiSllitds5t k6rik.
Az ad6bev6telek a v6grehajtdsi munka fokozSsi6val teljesithetSek. A v6grehajt5si feladatok
ell5tdsdt eg6sz 6vben 't6gezzik, de jellem;l5en a IL fel6v1 befizetesi 'iO6pohtot llovetcjen
gyarapodnak. 2013. 6vben k6tszer - 6v elejr5n drs 6v v6g6n- krildtrjnk ki fizetesi felhiv6sokat
az ad6hdtral6kkal renclelkez5 ad6z6knak, Ha ez nem vezet eredm6nyre, vdgnehajtdsi
eljdrSsra kertil sor, mely'nek keret6ben letilt6st nyijtunk be az ad5z6letilthat6 jovelelm6re (
jellemzSen munkab6r, nyugdij, vSllalkozr5k eset6ben azonnal beszed6si melgbizds).
Folyamatos az ad6hdtral6kosok adatainak lek6rdezese, melyet a Megyei eg6s;ziegrjgyi
P6nztdr,
Nyugdijfol'y6sit6 lgazgat6sdg, valamint
Nemzeti Ad6' es varnnvaiit

a

a

megkeres6s6vel

A megkeres6sek nagy r6sze sikerilelenul zajlik, az
az
ad6s
nem
szerepel
a

toft6nik.
miatt:
nyilvdntaftSsban

alSbbi okok

az ad6s nem talSlhat6 meg, ismeretlen helye kdltozott
az ad6s nem rendelke:zik letilthat6 jovedelemmel.

Az adozds rendj6r6l

torv6nry I6LIA g alapjdn lehet6s6g van a 10.000 Ft-ot
meghalad6 helyi ad6 6s g6pjSrm[jadd tartozdssal megkeresni a2 Stlami ad6hat6sdgot
r;2616

v6grehajt5S

6:6tidb6t.

Lehet6s6g van ugyanakkor v6gs6 esetben az ing6-ingatlan v6grehajtdsra is, 6sezen
Ugyek szdma eleny6sz:6- az onkormdnyzartok tobbs6ge j,ellemzden ezt on5ll6 llir6sdgi
v6grehajt6 rltj5n v6gzi.
felel meg.

Saj6kaza,2014.05. 15,

ADoBEVnrnr,nx AL,AKULAsa zorz-2013 EV
ADONEMEK

2012

EV

2013 EV.

Osszes tartozf,s 36.633.1 16 Ft

43.265.857 Ft

I)lflirhnyzat foly6 30. 005.590 Ft

36.763.751Ft

6vre

Befolyt adr6 33.231.031 Ft ( 110%) 39.529.306 Ft (t07"lo)
iisszege foly6
6vben

Hdtral6k 3.402.085 Ft

3.736.551 Ft

Osszes tartozhs 3.096,450 Ft

E)lfiirflnyzat

folyr6,

4.642.550 Ft
3.129.875 Ft

2.239" 500 Ft

6vre

Befolyt ad6 t. 479.900 Ft (66%)
iisszege foly6

2.03s.8s0 Ft (6s%)

6vben

Hitral6k l.

SZEMELYEK
KOMMUNALIS
AD6JA

616.550 Ft

2.606.700 Ft

Osszes tartozits 5.648.869 Ft

7.489.320 Ft

El6irfnyzat tbly6 3.:829.055 Ft

5.598.345 Ft

6vre
Befolyt ad6 3. .309.409 Ft (86%)
iisszege fblyri
6vben
Hdtral6k 2. 339.460 Fr

tzrtozits 12. 63:\.507 Ft
EliSirinyzat folyt6, 8.524.563 Ft
Osszes

GEPJARMU.

5.317.2t4 Ft (9s%)

2.172.106Ft
11.267.665 Ft
8.123.809 Fr

6vre

Befolyt ad6

8. 998. 672 Ft

(rjs%)

7.046.941Ft

(&',7%o\

iisszege folyt6

6vben

Hdtral6k

OSSZES TARTOZAS

BBFOLYT ADO OSS21EGE
OSSZES HATRAL EK

3. 634.835 Ft

0tI.

Ft
47.019.012 Ft (81%)
10.992.930 Ft
58.

942

4.220.724Ft

66.665.392 Ft
s3.929.311 Ft (81%)
12.736.081 Ft

Osszes TartozSs= el5z6 6vi hdtral6kok+ 6ves kivet6sek ; fl6irttnyzat= a kolts6gvet6snek
Stadott el5zetes becsl6s az 6vben befoly6 ad6kra ; aerotyiao6 osszere= az 6v-es osszes
ad6befizet6s-visszautalt trjlfizet6sek, ad6szdrnlSk. kcizotti dtr.rtatdsot, mentess6gek, egy6b
korrekci6k.

Mag5nszem6lyek kommun6lis ad6 m6rt6ke 6s
kommun5lis hullad6k sz5llit5si dijai 2013-ban

ad6t5rgy/6v

KommunSlis hullad6k
sz5llit5si dija

SzuhakSl16

14.000 Ft

1. 000 Ft/ingatlan/ho

Vadna

610 Ftlfolh6

Sai6ivdnka

0Ft
0Ft
0Ft

86nhorv5ti

6. 000 Ft

563 Ft/r.irites

Tardona

L7.200 Ft

nincs adat

Naqybarca

0Ft

490 Ft/ririt6s

Kuritv5n

14. 000 Ft

Rudolftelep

12, 000 Ft

441Ftlirftes
0Ft

Dov6nv

14, 000 Ft

450 Ft/ririt6s

FelsSkelecs6nv

10, 000 Ft

450 Ft/iirit6s

Jdkfalva

10. 000 Ft

450 FtlUrit6s

Fels5ny6riid

13. 000 Ft

450 Ft/ririt6s
1. 900 Ftlingatlan/h6

Telepiil6sn6v

Sai6qalq6c

Mucsonv

Az ad6 m6rt6l<e -

|2. 440 Ft/i ngatlan/h6
',2.

12. 000 Ft

Eg ves ko m m,u n a t is szo tg ti lta ht s o *

440 Ft/ingatla n/h6

n n ra fto Wssze q e k

Kdzkifoly6k vizfogyasztdsa : 4. 575. 810,-Ft
KdzvilSgitds koll,s6ge: 6. 577 . 330,- Ft
Patkdnyirt5s: 2113. 868,- Ft
Befogott ebek erltatSsa:: 95. BB5,- F:t

