
Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

14/2015. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2015. november 24-én  

(kedd) 19
00

  órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:  Önkormányzati hivatal 

     Kaskantyú, Hunyadi János utca 16 

 

Jelen vannak: Újházi Zsolt polgármester, Brada István, Hermanné 

Németh Andrea, Kelemen István, Turú Gyula 

képviselők, Filus Jánosné jegyző 

     Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Hiányzik:     Kukucska Sándor alpolgármester, Martinkó János 

képviselő. 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Köszönti a megjelenteket, külön köszönti a meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület 

határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pont 

kiegészítését az iskolai felvételi körzetek kialakításának véleményezésével. A Képviselő-

testület a napirendet egyhangúan, ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint elfogadta. 

 

NAPIREND  

 

1. Döntés a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 2016. január 1. 

napjától történő ellátásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. A helyi iparűzési adóról és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló helyi 

adórendeletek felülvizsgálata 

Előterjesztő: jegyző 

 

3. A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Előterjesztő: jegyző 
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5. Iskolai felvételi körzetek kialakításának véleményezése 

Előterjesztő: polgármester 

 

6. Bejelentések, egyéb ügyek 

 

1.) napirend 

Döntés a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 

2016. január 1. napjától történő ellátásáról 

 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Tabdival közösen látjuk el. Van-e valami hozzászólás a napirendi ponthoz? 

 

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

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

 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

 

52/2015.(XI. 24.) sz. határozat 

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási 

feladatok ellátása 

 

HATÁROZAT 

 

1. Kaskantyú település vonatkozásában a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait 

2016. január 1. napjától a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalt működtető Tabdi 

Önkormányzata látja el 1 fő önálló családgondozó foglalkoztatásával. 

 

2. A Képviselő-testület ennek megfelelően kezdeményezi a gyermekjóléti szolgálat 

szolgáltatói nyilvántartásból való törlését. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: november 30. 

 

3. A Képviselő-testület Kutyifa Ferencné családgondozó közalkalmazotti jogviszonyát 

2015. december 31. napjával megszünteti. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: december 31. 

 

4. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Kutyifa Ferencné több éves családgondozói 

feladatainak magas szintű ellátásáért. 
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2.) napirend 

A helyi iparűzési adóról és a magánszemélyek kommunális adójáról 

szóló helyi adórendeletek felülvizsgálata 

 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal célvizsgálata és javaslatai alapján került a két 

rendelet felülvizsgálatra. A mértékek és a mentességek az előző rendeletekben foglaltaktól 

nem változtak. A helyi adótörvény 2016 január 1-től lehetőséget ad a vállalkozó orvosoknak 

adó mentesség/kedvezmény nyújtására, a jelen rendelet tervezetben helyi iparűzési adó 

esetében a vállalkozó házi – és fogorvos kaphat 50 % kedvezményt ha a nettó árbevétele a 

20.m. Ft-ot nem haladja meg.  

 

Újházi Zsolt polgrármester: 

Ez jelentős kedvezmény.  

 

Turú Gyula képviselő: 

A háziorvos megérdemli. 

 

Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelet – tervezetet terjeszti a 

képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag jegyzőkönyv 1. 

számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról 

 

 
 

3.) napirend 

A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Január 1-vel a szociális törvény módosításával új rendeletet alkottunk, most csak az egy főre 

jutó jövdelemhatár összegén történt változtatás. (200 %). 

 

Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelet – tervezetet terjeszti a 

képviselő-testület elé elfogadásra. 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag jegyzőkönyv 2. 

számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 
 

4.) napirend 

2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

A belső ellenőrzés azt a célt szolgálja, hogy feltárja az esetleges hiányosságokat, és növelje a 

munka hatékonyságát.  

 

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

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

 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

 

53/2015.(XI. 24.) sz. határozat 

2016. évi belső ellenőrzési terv 

jóváhagyása 

 

HATÁROZAT 

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdés alapján a 2016. évi belső ellenőrzési tervet a 

határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 



53/2015. (XI. 24.) sz. határozat melléklete 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2016. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

Sor-

szám 

Ellenőrzött szerv, 

szervezeti egység 

Az ellenőrzés célja, tárgya, 

ellenőrizendő időszak 

Azonosított kockázati 

tényezők (*) 

Az ellenőrzés típusa, 

módszerei (**) 

Az ellenőrzés 

tervezett 

ütemezése (***) 

Az ellenőrzésre 

fordítandó 

kapacitás 

(ellenőri nap) 

(****) 

1 

Tabdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

Kaskantyúi 

Kirendeltsége 

(Kaskantyú Község 

Önkormányzata 

vonatkozásában) 

 

Eszközgazdálkodási 

folyamatok 

Célja: annak vizsgálata, hogy a tárgyi 

eszközök kezelése megfelel-e a 

jogszabályi előírásoknak, a tárgyi 

eszközök állományának, 

összetételének, használhatóságának és 

korszerűségének ellenőrzése, 

kapcsolódó nyilvántartások 

megfelelősége biztosított-e 

 

Tárgya: tárgyi eszközökkel való 

gazdálkodás 

 

Időszak: 2015. év 

 

- Nem megfelelő 

nyilvántartásban, jogszabályi 

előírások be nem tartásában rejlő 

kockázatok 

 

Típusa: 

Pénzügyi ellenőrzés 

 

Módszerei: 

 

Nyilvántartások, 

dokumentumok 

szúrópróbaszerű 

ellenőrzése 

 

 

2016. április 

 

Jelentés: 

2016. május 31. 

 

4 belső ellenőri 

nap 

 

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. 

** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján. 

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 

 

Dátum: 2015. november 12. 

 

Készítette: Jóváhagyta: 

 

_____________________________ ________________________ 

          Lisztes-Tóth Linda Filus Jánosné 

       Belső ellenőrzési vezető Jegyző 



 

5.) napirend 

Iskolai felvételi körzetek kialakításának véleményezése 

 

Az előterjesztés felolvasása. 

 

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

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

 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

 

54/2015.(XI. 24.) sz. határozat 

Vélemény általános iskolai 

felvételi körzethatárok 

megállapításához 

 

HATÁROZAT 

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

50. § (8) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva egyetért a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal döntésével, mely szerint Kaskantyú település beiskolázási körzetét az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

A Kiskőrös Térségi Általános- és Középiskola Kaskantyúi Általános Iskolája (6211 

Kaskantyú, Petőfi u. 6.) felvételi körzete megegyezik a település közigazgatási területével. 

 
6.) napirend  

Bejelentések, egyéb ügyek 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Mindenképp fontosnak tartom, hogy Kutyifa Ferencné eddig végzett munkáját elismerjük, 

ennek módjára a következő testületi ülésre szeretnék javaslatokat kérni. 

 

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

 

Kmft. 

 

 

  

 Újházi Zsolt  Filus Jánosné 

 polgármester  jegyző 
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jzk. 1. számú melléklete 

 

 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról 

 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1.§ (1) bekezdésében és 39/C. § (1) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. A helyi adónemek 

1. § 

 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) 

adómegállapítási jogkörében eljárva az Önkormányzat illetékességi területére az alábbi 

adónemeket vezeti be: 

a) magánszemélyek kommunális adója, 

b) helyi iparűzési adó. 

 

2. Magánszemélyek kommunális adója 

2.§ 

 

Az adó évi mértéke adótárgyanként 4 000 Ft. 

 

3. § 

 

Adómentesség illeti meg azt a személyt, akinek az adófizetési kötelezettsége külterületi 

adótárgy tekintetében keletkezik. 

 

3. Iparűzési adó 

4. § 

Az adó mértéke: 

a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenységnél az adóalany éves nettó 

árbevételének 1,5 %-a, 

b) az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységnél naptári naponként 3 000 Ft. 

 

5.§ 

 

50 %-os adókedvezmény illeti meg a háziorvos, védőnő vállalkozót, feltéve, ha annak 

vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.  

 

4. Záró rendelkezés 

6.§ 

 

(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti 

a) Kaskantyú Község Önkormányzatának 8/1998. (XII. 15.) számú rendelete a 

magánszemélyek kommunális adójáról szóló, 
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b) Kaskantyú Község Képviselő Testületének 10/2000. (XII. 01.) Ktr. számú rendelete a 

magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/1998. (XII. 15.) számú rendeletének 

módosításáról 

c) Kaskantyú Község Önkormányzatának 10/1999. (XII. 20.) számú rendelete az 

iparűzési adóról szóló, 

d) Kaskantyú Község Képviselő Testületének 9/2000. (XII. 01.) Ktr. számú rendelete az 

iparűzési adóról szóló 10/1999. (XII. 20.) számú rendeletének módosításáról, 

e) Kaskantyú Község Önkormányzatának 12/2002. (XII. 15.) Ktr. számú rendelete az 

iparűzési adóról szóló 10/1999. (XII. 20.) számú rendeletének módosításáról, 

f) Kaskantyú Község Képviselő Testületének 6/2003. (IV. 30.) Ktr. számú rendelete az 

iparűzési adóról szóló 10/1999. (XII. 20.) számú rendeletének módosításáról, 

g) Kaskantyú Község Önkormányzatának 18/2003. (XII. 20.) Ktr. számú rendelete az 

iparűzési adóról szóló 10/1999. (XII. 20.) számú rendeletének módosításáról, 

h) Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2007. (XII. 15.) 

rendelete az iparűzési adóról szóló 10/1999. (XII. 20.) számú rendeletének 

módosításáról. 

 

 Újházi Zsolt Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

2015. november 25. 

 

Filus Jánosné jegyző 

 

 

 

jzk. 2. számú melléklete 

 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2015.(XI. 25.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)  5. 

§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„5. § (1) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, aki a kérelemben megjelölt lakásban 

bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, és annak tulajdonosa, bérlője, 

vagy szívességi használója; akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
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haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát, egyedül 

élő és gyermekét egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

200 százalékát és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.” 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 Újházi Zsolt Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2015. november 25. 

 

 

Filus Jánosné jegyző 

 

 


