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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

8/2014. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2014. május 29. 

(csütörtök) napján 16
30

 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:  Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége 

     Kaskantyú, Hunyadi János utca 16 

 

Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Kiss Pál, Kelemen István,  

Hermanné Németh Andrea képviselők 

Filus Jánosné jegyző, Nemesné Ambrus Mónika 

jegyzőkönyvvezető 

 

Hiányzik:     Kukucska Sándor alpolgármester, Turú Gyula és Sáfár 

Jánosné képviselők. 

 

Meghívott résztvevő: Kutyifa Ferencné családgondozó 

 

Ujházi Zsolt Kaskantyú  polgármestere: 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. 

Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A Képviselőtestület 

a napirendet egyhangúan, ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint elfogadta. 

 

NAPIREND 

 

1. 2013. évi szakmai beszámoló Kaskantyú Községben ellátási szerződés keretében 

biztosított Házi segítségnyújtásról.  

Előterjesztő: Opauszki György intézményvezető 

 

2. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok ellátásáról 

Előterjesztő: jegyző 

 

3. Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat munkájáról 

Előterjesztő: Kutyifa Ferencné családgondozó 

 

4. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése 

Előterjesztő: jegyző 

 

5. Bejelentések, egyéb ügyek 
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1. ) napirend 

2013. évi szakmai beszámoló Kaskantyú Községben ellátási szerződés 

keretében biztosított Házi segítségnyújtásról. 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Opauszki György előterjesztő lett volna, aki a napirenddel kapcsolatban az esetlegesen 

felmerülő kérdésekre válaszolni tudna, de hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a 

testületi ülésen. Természetesen az által küldött beszámolóval kapcsolatban felmerülő 

kérdéseket továbbítjuk felé. 

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat-

tervezete terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra: 

 

    /2014. (   ) sz. határozat 

Tájékoztató a házi segítségnyújtás 

ellátásáról 

 

HATÁROZAT TERVEZET  

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Filadelfia Segítő Szolgálat által előterjesztett, a 

Kaskantyú községben ellátott házi segítségnyújtásról szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselő-testülete egyhangúan, 4 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

27/2014.(V. 29.) sz. határozat 

Tájékoztató a házi segítségnyújtás 

ellátásáról 

 

HATÁROZAT  

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Filadelfia Segítő Szolgálat által előterjesztett, a 

Kaskantyú községben ellátott házi segítségnyújtásról szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: azonnal 
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2.) napirend 

Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

feladatok ellátásáról 

 

Írásos előterjesztés csatolva 

 

Filus Jánosné jegyző:  

Az előterjesztésben foglaltakban igyekeztem leírni mindent ezzel kapcsolatban. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A feladat ellátható lenne, a feltételeknek megfelelünk, de nincs igény rá, máshonnan oldja 

meg a lakosság.  

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 28/2014.(V. 29.) sz. határozat 

Személyes gondoskodást nyújtó 

szociális feladatok ellátása 

 

HATÁROZAT 

 

Kaskantyú Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 
 

3.) napirend 

Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat munkájáról 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

 

Kutyifa Ferencné: 

A beszámolót elkészítettem, melyet továbbítottak a képviselők felé. Kérésekre, kérdésekre  

igyekszem válaszoni. Elmondható, hogy jelentősen nem romlott a helyzet az előző évhez 

képest. Az ellenőrzötti kör sem változott. A saját munkámat érintően lesz változás, mivel 

minden dokumentumot elektronikusan is meg kell küldeni a gyámhivatal felé. Ennek 

lebonyolítását a hivatalban megbeszéltük, és meg tudjuk oldani. Az ellenőrzések szigorodnak, 

a járási szintű vezetésben személyi változások történtek.  
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A nyári napközis táborunkat idén is szeretnénk megrendezni, ebben majd szeretnénk ismét 

segítséget kérni. Általában adományokból szoktuk finanszírozni. A kerékpárokat biztosan 

szeretnénk majd használatra elkérni, valamint a főzésben is segítséget fogunk majd kérni.  

 

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat-

tervezete terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra: 

 

    /2014. (   ) sz. határozat 

Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 

munkájáról 

 

HATÁROZAT TERVEZET  

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgálat munkájáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselő-testülete egyhangúan, 4 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

29/2014.(V. 29.) sz. határozat 

Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 

munkájáról 

 

HATÁROZAT  

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgálat munkájáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 
 

4.) napirend 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 

átfogó értékelése 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselő-testülete egyhangúan, 4 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

30/2014.(V. 29.) sz. határozat 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásnak átfogó értékeléséről.  

 

HATÁROZAT  

 

A Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést 

tartalmazó beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 
5.) napirend 

Bejelentések, egyéb ügyek 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Idősek napja mikor lesz megtartva? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A rendező Kaskantyú Község Önkormányzata, úgy gondolom, hogy a tavalyi évben előjött 

vélt vagy valós sérelmek orvosolhatók, és csak a szervezőkön múlik, hogy egyben legyen – e 

tartva a Szent Iván éjjel vagy külön. Ez nem jelent óriási problémát. Sok munka volt a tavalyi 

rendezvényben is. A Művelődési Házban tudjuk lebonyolítani a műsor részét, és az épület 

mögött pedig lenne a sátor, ahol az étkezés mehetne. A kulcsos ház felé megnyitnánk a 

kerítést, és a füves rész is használható lenne. 350 főre van ülőhely a sátorban. A Szent Iván éj 

is itt rendezhető együtt az idősek napjával, de külön rendezvényként is, nem akartunk 

rátelepedni a rendezvényre. 

 

 

Több napirend nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

 Ujházi Zsolt  Filus Jánosné 

 polgármester  jegyző 

 


