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Napirend:

1.l Polgármesteri tá'jékoáató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekröl,
tárgyalásokról

Előadl: polgármester

2.l Té4ékoilató a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskorben hozott döntéseiröl,
valamint a bizottságok munkájáról

Előadl: palgármester
bizottságok elnÖkei

3./ Tájékoáatő a2o2o. évi adóbevételek alakulásáró]
Előadl: polgármester

4.l Földeák község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása
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Előadő: polgármester

5./ Előterjesztések

6./ lnterpellációk, kérdések

7./ Egyebek

8.l zárr ÚÉsi előterjesztések

Tisáelettel kérem, hogy az előterjesáések, határozati
vonatkozóan, írja le kérdéseit, észrevételeit, javaslatait,
tüntesse fel döntését, valamint véleménye7ze azokat.

ÓföHeák, 2021.február't 1.

Tisztelettel:

javaslatok elfogadására
a mellékelt táblázatban
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Földeák oftildeák községek J egyzőjétő|
ó922 Fiildeák. Szent László tér l. Tel.: 524-092.

Ikt.sz.: Földeák/ l202l.
Üi: Horváthné Szalai Mónika

T ájékoztatő a 2020. évi adóbevételek alakulásáról

Órotoeat község Képviselő_testülete

Tisztelt Képviselő_testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a'köztársasági megbizottak, valamint egyes centrális
alárendeltségú szervek feladar és hatásköreiről szóló többször módosított l99l. évi XX.
törvény l38.$ (3) bekezdés g.) pontja alapján a képviselő-testiilet, a jegyző beszámoltatása
útján ellenőtzi az adőztatást.
Ennek megfelelően a Képviselő-testiilet minden évben napirendre tilzi és áttekinti az e|őző évi
adóbevételek alakulását.
Ennek me gfele lőe n táj ékoztatást adok a 2020 . évi adóbevétel ek alakulásáró l.

2020-ban működő adóink:
Helyi ipanízési adó,
Gépjármű adó'

Adónem Adónem bevétele Hátralék

Helvi iparíizési adő 13.760.870 Ft 471.9t0 Ft
Gépiármű adó 4I.5t4Ft 289.777 Ft
Termf.b. iövedelemadó 0Ft 0Ft
Osszesen: 13.802.384 Ft 761.687 Ft

2020-ban az adőztatási feladatok ellátása az ASP ADo szakrendszerrel történt.

Az adőngyi szakrendszerre| az adőzáshoz kapcsolódó:

} pénzügyi-számviteli feladatok ellátását,

} véglegesítéssel kapcsolatos tevékenységek kerülnek elvégzésre.

Kiemelt feladatunk a szakrendszer segítsé géve| azelektronikus ügyintézéssel, bevallással, az
adőzői folyószámlával kapcsolatos feladatok ellátása, a keretrendszeren belüli



adatkapcsolatok -így a gazdálkodási rendszer támogatása- továbbá a külső adatkapcsolatok, a
NAV, a BM és a Magyar Államkincstár.

Az adóügyi szakrendszer biztosítja a jogszabályi kömyezetből adódó további követelmények
alap1án az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának'
valamint az onkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairől szóló
37l20l5.(XII.28.) NGM rendeletben meghatarozott nyilvántartások létrehozását, vezetését'
krzelését jogszabályban meghatározott adatartalommal, adatszolgáltatást biztosít a Magyar
Allamkincstár felé.

Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefiiggő eltérő
szabályairől szóló 92l2020.(N.6.) Korm.rendelet 4.$ (l) bek. szerint a gépjármiiadóról szóló
torvény alapján a belfoldi gépjárművek után a teleptilési önkormányzatot az általa 2020.
évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg'
Az űj szabályozás alapján a települési önkormányzat által 2020. január l-jétől beszedett
gépjárműadó teljes összege a kozponti költségvetést illeti meg.
2020. évben l.616.466 Ft került átutalásra a központi költségvetés számlára.
Saját költségvetésnek 4l.5I4 Ft gépjárműadő (2019.12.3L -ei. egyenleg 40 %-a) keriilt
átutalásra'
A gépjármii átutalásokkal kapcsolatban éves adatszolgáltatási kötelezettsége Van az
adóhatóságnak.

A helyi önkormányzat bevételét képező adókat az adóalanyok többsége határidőben,
pótlékmentesen fizeti.
A veszélyhelyzetre való tekintettel a hátralékok behajtására 2020. évben nem került sor.

A hagyatéki eljárásokhoz, végrehajtási eljárásokhoz ingatlan értékelést végzünk az adő- és
értékbizonyítvány kiállításához, ebben az évben 11 alkalommal kenilt eÍTe sor.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, a tájékoztatót szíveskedj enek megtárgyalni és elfogadni.

Határozati iavaslat
Simonné Sinkó Erika Ómtaeat község Polgármestere a katasztrőfavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításaról szóló 20ll. évi CXXVIII. törvény a6.$ (a)
bekezdésében foglalt fe|hatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27l202I.(L29.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre
tekintettel a Képviselő-testület hatáskörében eljárva,_ figyelemmel a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbizottak, valamint egyes centrális alárendelts ég1l' szervek feladat-
és hatásköreiről szóló többször módosított 1991. évi XX. törvény 138. $ (3) bekezdés g.)
pontjában foglaltakra - a 2020. évi adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatőt
me glár gy alta, azt elfo ga dj a.

Enől értesítést kao:---7-

-ofoldeák Község Polgármestere,
-Földeák-ofoldeák községek J egyzője,
-Földeáki Közö s Önkormán y zati Hiv atal Horváthn é Szalai Mónika

ftbu*
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Óföldeák község Polgármesterétől

lkt.sz.: 12021.
Üi. : Kurunczi_Bátint Nikolett

rÁ.lÉxozTATÓ
A polgármester 2020. évben átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirő!

Órolaear község Ön kormányzata
ofcildeák

Tiszte lt Képviselő-testü let!

Magyarország helyi önkormányzatairől szóló 2011. évi oLXXX|X. törvény 41.s ()
bekezdése értelmében a képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterie, a
bizottságaira, a részönkormányzat testÜletére, a héy kisebbségi onkormánjzattestÜbtére,
a jegyzőre, a társulásra ruházhatja.
A hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, a hatáskört visszavonhatja. Ae. átruházott
hatáskör tovább nem ruházható
A szociális ellátásokról és a szociáIis- igazgatásról szóló 1ggg. évi IIl. tiiruény(továbbiakban Sztv.) 2015. március-liéta iaatyos módosítása értelmében megszíinta lakásfenntartási támogatás, a méltányossági'atapon biztosÍtott ki5zgyógyeuítis esy . önk9rmányzati s9sélv. Az Sztv. 45.$- a értelmében a xéiviő&a-testiitet
önkormányzati ren-deletben meghatározott ieltételek alapján tetepiiíesi támógaiástnyújl Települési támogatás keretében nyújthatő támogatáé küIöni5sen a takhaíáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások vlbeléséhez, a 18. éíetévét betöltött taftósan beteghozzátartozójának. az ápotását, gondozását végző személy részére, agyógysze*iadás9k viseléséhez, és a lakhatási kiadásákhoz kapcsotódő hátratékot
fel h al m ozó sze m é lyek részé re.
A képviselő-testület a létfenntartást veszéIyeztető rendkÍvijti éIethelyzetbe kerütt,
valamint az idős.za|o"y Yagy tartősan létfenntartási gonddat xazáa szemitye*
részére rendkívÍili tglepülési támogatást köteles nyújtani. :
Óraruea* község Öniormányzati xépviselő-testtiteténe* a szociális ettátási formák
szabályozásáról s.zóló l'/2011u.27.) rendetetében (továbbiakban: Rendelet) szociáttis
rá919ruIEágtól függő, polgármesteri hatáskörbe utatt pénzbeli és természetbeni
ellátások formái a következők:
- települési támogatás:. Lakhatási támogatás,

' Havi rendszeres gyógyító ellátás ki5ltségéhez való hozzájárutás. Azonnali rendkÍvüIi települési támogatás
' Elhunyt szeméIy eltemettetésének köttségeihez való hozzájárulás
' 50 éyes házassági évfordulójukat ünneptő házaspárok részére biztosÍtott

települési támogatás,. Nyugdíjas korítak támogatása



2. Újszíililttek támogatása (o-til 3 hónapos korig). Berckolázási támogatás. 3 éyes kor alatti gyermekek támogatása

Az eltelt időszak tapasztalatai, valamint a nyugd'ljak és a jövedetmek emetkedésének
üteme indokolttá tette a szociáIis rászoruttságtót függő pénzbeli ellátások fettéteteinek
módosítását.
Az ellátások méÉéke az alábbiak szerint változott 2o2o. május 1. napjától hatályos
rendelet módosítás szeri nt:

- Lakhatási támogatás: havi összege 2.500.-Ft-ról 3.500.-Ft-ra emetkedett, a
jövedelemhatár háztartás esetén öregségi nyugdíi mindenkori tegkisebb
összegé ne k 1 60%-á ra, egyed ü l é!ő esetén 21 Oolo-ára emet kedett

- Havi rendszeres gyógyító ellátás költségéhez való hozzájárutás: havi összege
3.500. -Ft-ról 4. 500.-Ft-ra emel kedett, a jövedetem hatá r háztartás esetén öregsé g i
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 190o/o-ára, egyedül élő esetén 25oo/o-
ára eme!kedett

- Azonalli rendkívüli telepüIési támogatás: jövedetemhatár háztaÉás esetén
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 16oo/o-ára, egyedül élő
esetén 21 0o/o-ára emel kedett

- Rendkívüli települési támogatás: jövedelemhatár háztaÉás esetén öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 19Oo/o-ára, egyedül élő esetén 250o/o-
ára emelkedett

- Elhunyt személy eltemettetésének köttségeihez való hozzáiárutás: a támogatás
összege í 5.000.-Ft:ról 25.000.-Ft-ra emelkedett

- Újszülöttek támogatása: egyszeri í0.000.-Ft_rót 2o.ooo._Ft-ra emetkedett_ Beiskolázásitámogatás:
. óvodás korú gyerekek részére egyszeri 4.000._Ft-rót 6.000.-Ft_ra,
o általános iskolás korú gyerekek részére egyszeri 6.ooo.-Ft-ról 8.000.-Ft-ra,
o középiskola nappali tagozatán tanulók részére egyszeri 8.ooo.-Ft-ról í0.000._

Ft-ra,
o felsőfokú szakképzésben résztvevők részére egyszeri ío.ooo.- Ft-ról í2.ooo.-

Ft-ra,
. felsőfokú nappali oktatásban résztvevő diákok részére egyszeri í4.ooo.-Ft-

róI í6.000.-Ft-ra emelkedett
o 3 éves kor alatti gyermekek támogatása: egyszeri 3.ooo.-Ft_rót 6.000.-Ft-ra

emelkedett

A képviselő-testület által a polqármesterre átruházott szociális hatáskörök:

í. Lakhqtási támoqatás:

A lakhatási támogatás a szociáIisan rászoru!ó személynek, csa!ádokn ak az áltatuk lakott
lakás Vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozé$árulás. A lakhatási támogatást egy évre, vagy - ha a
támogatást a fűtési szezonban a fűtési költségek miatt megnövekedett kiadásokra tekintettel
nyújtják - egy fűtési szezonra kell megállapítani. A fűtési szezon minden év október 15.
napjától azazt követő év április 15. napjáig tart.
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A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege 3.500.-Ft.
A lakhatási támogatás pénzbeli ellátás, Vagy természetbeni szociális ellátás formájában
adható. Természetbenl szociálls ellátásnak mlnősül a Iakásfenntartási kiadások körébe
tartozó közüzemi díjak fizetése, tÜzeIőutalvány, valamint gyermekintézmények térítési
d'ljának kifizetése.
A Iakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, fÜggetlenÜl
a lakásban élő személyek és hááartások számától.

2020.január í. és 2020. december 3í. között lakhatási támogatás 7 esetben került
megállapításra, í év időtartamra, havi 3.500.-Ft összegben, visszautasítás í esetben
történt tekintette! arÍa, hogy a kérelmezö jövedelme meghaladja a rendeletben
meg határozott mértéket.

2. Havi rendszeres qvóqvító ellátás költséqeihez való hozzáiáru!ás:

A havi rendszeres gyógyító ellátás költségéhez valő hozzájárulás a szociálisan rászorult
személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreá!!ításához kapcsolódó
kiadásainak csökkentése érdekében biztosított támogatás. A havi rendszeres gyógyító
ellátási szükségletet a háziorvos igazolja, a csak szakorvos által rendelhető gyógyszereket a
szakorvos, Vagy javaslata alapján a háziorvos igazolja.
A háziorvos igazolása alapján a gyógyszerlár állásfoglalt ad a kérelmező rendszeres
gyógyító ellátásának havi költségéről.
A havi rendszeres gyógyítÓ ellátás költségéhez való hozzájárulást egy évre kell
megállapítanl, és a megállapítást követően a tárgyhónapot követő hónap S_ig napjáig kell a
jogosult részére pénztárbó! kifizetni.
Havi összege: a havi rendszeres gyógyszerköltségének 40o/o-á, de legfeljebb havi
4.500.-Ft.

2o2o. január 1. és zozo. december 3í. között havi rendszeres gyógyító ellátás
költségéhez va l ó hozzáiáru!ás nem kerü lt megál la pítás ra.

3. Azonnali rendkívÜli települési támoqatás:

Krízis helyzetben lévő rászoruló személy részére azonnali rendkívüli települési támogatás
állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havl jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugd'lj mindenkori legkisebb összegének 140%-át, egyedÜl élő személy
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át. Krízishelyzet, ha a
kérelmezőnek és a csa!ádjának nincs anyagi fedezete élelmiszerre, gyógyszerre,
gyógykezelésre, Iakásfenntartásra s a kérelem benyújtása időpontjában létfenntartása
közvetlen veszélybe került. A támogatás összege nem haladhatja meg az 5.000.-Ft, és
alkalmanként nyújtható.

2020.január í. és 2020. december 3í. között azonnali rendkívüli települési támogatás
krízishelyzetben lévő7 fő rászoruló személy részére í3 esetben került megállapításra.

4. Elhunvt személv ettemettetésének kö]tséoei hez vató hozzáiáru tás:

Ac. elhunyt személy eltemettetésének költségeihez va!ó hozzt1árulásként rendkívüli
településl támogatást nyújt az Önkormányzat annak, aki a meghalt szeméIy eltemettetésérő!
gondoskodott, és akinek családjában az egy főre jutó havl jövedelem nem haladja meg a
Rendeletben meghatározott összeget.
A temetés költségére a települési támogatás mértéke: 25.000.-Ft.



2o2o. január 1. és 2o2o. decembe r g1.aközött elhunyt személy eltemettetésének
költsége i hez való hozzájárulás nem kerÜ lt megá I la pítás ra.

9; 50 évgi házassáqi évfordulóiukat ünneplő házaspárok részére biztosított tetepülési
támoqatás:

Az plkormányzat telepÜlési támogatást biáosít az Ófotdeák községben házasságot kötött,
és oföldeákon bejelentett Iakóhellye! rendelkező azon házaspárok részére, akik adbtt évben
50 éves házasságl évfordulójukat űnneptlk.
Támogatás összege 50 éves házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok részére
egyszeri í 0.000.-FUpár.

2020. évben 50 éves házassági évfordulójukat ünnep!ó 1 házaspár részére került
kifizetésre telepÜ lési támogatás.

6. Nvugdíias korúak települési támoqatása

Az Önkormányzat telepÜlési támogatást biáosít lakásfenntartási köItségeik enyhítésére
azoknak, akik a tárgyév december 31. napjáig betöltik 62. életévüket.
A támogatás összege egyszeri 5.000.-FUfő.

2o2o. évben Ótoloeat községben 1o3 tő részesült nyugdíias korúak tetepütési
támogatásában.

7. Úiszü töttek táÍnoqatása:

pE Önkormányzat egyszeri települési támogatásban részesíti az Ótoloeat községben
bejelentett lakóhellyel rendelkező újszülöttek (O_től 3 hónapos korig) szüleit.
A támogatás összege 20.000.-Fajő.

2020. évben 4 újszülött gyermek szülei részére került kifizetésre a támogatás.

8. Belskolázási támogatás:

Az Önkormányzat a beiskolázás költségeinek enyhítésére az óvodás korú gyerekeket
(6.000.-FUfő), az általános iskoIás tanulókat (8.000._Ftlfő), a középiskola nappali tagozatán
tanu]ókat (10.000'-Ft/fő)' a felsőfokú nappali rendszerű, felsőoktatási intézmény
alapképzésébe beépÜlő - szakképzésben résztvevőket, akik a felsőoktatási intézmények
hallgatói vagy felsőoktatási lntézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolák
tanulói (12.000.-FUfő), valamint a felsőfokú nappali oktatásban.résávevő diákokat (16.000.-
FUfő) egyösszeg ű, egyszeri támogatásban részesíti.

2020. évben 13 fő óvodás korú gyermeket, 26 tő általános isko!ás tanulót, 8 fő
középiskola nappali tagozatán tanulót, a felsőfokú nappali oktatásban résztvevő í fő
részére került a támogatás kifizetésre.

9. 3 éves kor alatti qvermekek támoqatása:

Az Önkormányzat egyösszegű, egyszeri támogatást biáosit azon gyermekeknek, akik az
adott év szeptember 30-ig nem toltötték be a 3. életévüket.
A támogatás összege 6.000.-FaÍő.

zo2o.évben Ótoloear községben í5 gyermek részesült támogatásban.
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A képviseIő-testület által a polqárnlesterre átruházott eqvéb hatáskörök:

1. Közterület-használat

Ebben az ügykörben a következő megoszlásban került sor érdemi határozat
meghozatalára:

Ótonearon nem kerütt meghozatalra ebben az ügykörben határozat.

Tisztelt Képviselő_testü let!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testÜletet, a tájékoztatiban foglaltakat vitassa meg, és azt
jóváhagyólag vegye tudomásu!.

Ófotdeák, 2021.o1.25.

Simonné Sinkó Erika
polgármester

g: 6923 Ófoldeák, Bajcsy Zs. utca2.
-: (62) 295-603 E: hivatal.ofoldeak@gmail.com


