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Karancsság Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2015. november 10-én
megtartott ülésének jegyzőkönyve.

Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2015. november 10
—i
üléséről.
Jelen vannak:

Tóth Tihamér polgármester
Tőzsér Dezső alpolgármester

Berki András képviselő
Dr.Brumár Mihály képviselő
Hajdara Roland képviselő
Horváth Zoltán képviselő
Kászi Richárd képviselő
Meghivottként:

Köröskényi Péter jegyző

Csonka Melinda RNÖ elnök
Tóth Tihamér polgármester köszönti a képv
iselőket és a meghívottakat, megállapítj a,
hogy
az ülés összehívása szabályszerűen történt,
képviselő-testületi ülés határozatképes, mive
l 6 fő
képviselő megjelent . A jegyzőkönyv hite
lesítőnek Berki András és Dr.Brumár Mihá
ly
képviselőket javasolja kijelölni , majd előte
rjeszti az ülés napirendjét. A polgármester
továbbá elmondja, hogy a pályázók nyilatko
zatukban nem járultak a pályázatuk nyílt
ülésen
való megtárgyalásához, igy a napirend zárt
ülés keretében kerül megtárgyalásra, tová
bbá
nem
kívántak az ülésen részt venni. A tervezet
t első kettő napirendi pont miatt a testületi
ülést zárt
ülés keretébe

n javasolja megkezdeni.

Napirendi javaslat:

l./ Óvodavezetői pályázatok elbírálása —zárt

ülés

2./ Továbbképzéshez való hozzáj árulás kére
lme — zárt ülés
2./ A szociális célú tüzelőanyag vásárlás
hoz kapcsolódó támogatásra történő igén
ybenyújtás
3./ A helyi iparűzés
4./ Egyebek

i adóról szóló 9/2013.(Vll.5.) önkormányzat
i rendelet módosítása

A Képviselő-testület az ülés napirendjére
tett javaslatot egyhangúan elfogadja.
Napirendek tárgyalása:
l./ Óvodavezetői pályázatok elbírálása
(zárt ülés keretében külön jegyzőkönyvb
en)
2./ Továbbképzéshez való hozzáj árulás
kérelme
(zárt ülés keretében külön jegyzőkönyvb
en )
3./ A szociális célú tüzelőanyag támo
gatási ellátás helyi szabályairól szól
ó rendelet
megalkotása

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva/

A polgármester tájékoztatja a Képviselő—testületet, hogy a szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló BM rendelet alapjan támogatási
igényt lehetett benyújtani a Magyar Államkincstáron keresztül. Karancsság Község
Önkormányzata31/2015 /IX.24./ számú határozatával a központi számított adatok alapjan
364 m3 —re nyújtott be igényt a határidőn belül.
A Belügyminiszter 2015 október lS—-én kelt Támogatói Okiratában döntött az igénylésről és
Karancsság Község Önkormányzatát szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásajogcímen 3. 962.400— Ft támogatásban részesítette. A támogatást az
Önkormányzat 208 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlására használhatja fel
A támogatásban részesített települési önkormányzatoknak rendeletben kell szabályozni a
szociális célú tüzelőanyag juttatással kapcsolatos szociális rászorultság szabályait, az igénylés
részletes feltételeit. E rendeletet a támogatás elszámolásával egyidejűleg a kincstárnak be kell
nyújtani.
A pályázat szerint a szociális rászorultság szempontjait úgy kell meghatározni, hogy a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására,
vagy tekintet nélkül— annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására —
települési támogatásra részesülők közül , különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő, valamint a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt.
A rendelet—tervezet szerint szociális célú tüzelőanyag tűzifa formájában kerülne biztosításra.
A tüzelőanyag szállításából — ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is - származó költségek
a települési önkormányzatot terhelik. A települési önkormányzat a szociális célú
tüzelőanyag támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhet.

A Képviselő—testület az előterj esztést áttekintését követően egyhangú 7 igen szavazattal
az alábbi rendeletet alkotja:
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének
7/2015.(XI.11.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól.
(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

3./ A helyi iparűzési adóról szóló 9/2013.(Vll.5.l önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva/

())

A jegyző ismerteti a módosítás indokait:
A Nógrád Megyei Kormányhivatal célvizsgálatot folytatott az önkormányzatok
adórendeleteivel kapcsolatban. Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló rendeletben az l. és
2.§- okban elegendő a törvényi hivatkozás nélkül megadni az állandó és ideiglenes jelleggel
végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértékét. Dr.Brumár Mihály képviselő úr
felvetette 2015.szeptemberi testületi ülésen , hogy a tudomása szerint lehetőség van az
iparűzési adó mentességre fogorvosi vállalkozások esetében jövő év elejétől. Kérte, hogy
ennek lehetőségét és feltételeit vizsgálja meg az önkormányzat. A testület támogatta a
javaslatot így került sor előkészítésre a mentességet is tartalmazó módosítás tervezet.
Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvény.
IV. fejezet 36-37. §—ai a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt módosítják, illetve
kiegészítik. A módosítás lényege, hogy az önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos,

védőnő vállalkozó számára iparűzési adó mentességet, kedvezményt megállapítani feltéve, ha
annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió Ft—ot nem haladja meg.
A helyi adókról szóló törvény 39/C. § (5) bekezdése értelmében a leírt mentesség,
kedvezmény csekély összegű támogatásnak minősül.
A törvény meghatározza az alkalmazás szempontj ában a háziorvos, védőnő vállalkozó
fogalmát is. E szerint háziorvos, védőnő vállalkozó: az a vállalkozó, aki/amely — gazdálkodó
szervezetként vagy egyéni vállalkozóként — külön jogszabály alapj án háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó
árbevételének legalább 80%-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az
Országos Egészségbiztositási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az
Bgészségbiztosítási Alapból származik.
Fontos kiemelni, hogy a kedvezményezettek körén belül az önkormányzat nem tehet
különbséget (pl.: nem vonatkozhat más terjedelmű mentesség, kedvezmény a háziorvosra és
más a fogorvosra). Az önkormányzat az adó mentességre adókedvezményre való jogosultság
szempontjából 20 millió Ft—nál alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat.

A Képviselő—testület az előterjesztésben fo glaltakkal egyetértve 6 egybehangzó igen ,1
tartózkodás — szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének
8/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 9/2013/(VII.5.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

4./ Egyebek
4.1.

A polgármester köszönti Dr. Kertész Omert a G.Z.Aranymező Kft és a NEDHUNFARM Kft
ügyvezetőjét a következő kérelmek kapcsán, aki személyesen is megjelent munkatársával ,
aki egyben a tolmács is az ülésen.
A polgármester ezt követően ismerteti, hogy Dr. Kertész Omer cégtulajdonos kérelemmel
fordult a Képviselő-testülethez. Kérelmében előterjesztette, hogy üzemanyagraktár létesítését
tervezi. Együtt kíván működni az önkormányzattal. Az üzemanyagraktár létesítése esetén egy
vásárlással 7000 liter üzemanyag tárolása biztosítható. Ez szükséges a folyamatos
gazdálkodói tevékenység miatt. Az üzemanyagraktár az önkormányzat ingatlanaihoz közel
épülne, ezért kéri a képviselő—testület beleegyezését.
A szóbeli előterj esztést követően a Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazással az alábbi
határozatot hozza:

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2015. ( XLIO.) határozata
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testülete
a G.Z.Aranymező Kft(székhely:l077.Budapest,Rottenbiller utca 31 .)
kérelmét támogatja és hozzáj árul, mint a 042/1 hrsz-u ingatlan tulajdonosa,
hogy a kérelmező a tulajdonában levő KarancsságO48/2 hrsz-u területen
üzemanyagtöltő állomást alakítson ki.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4.2.
A polgármester ismerteti, hogy Dr. Kertész Omer cégtulaj donos kérelemmel fordult a
Képviselő-testülethez. Kérelmében előterjesztette, hogy a tevékenységükhöz nélkülözhetetlen
hogy a tulajdonukban levő területet járművekkel fennakadás nélkül megközelíthető legyen.
Ennek megvalósíthatósága vízelvetető árok befedésével biztosítható, ami az önkormányzat
tulajdona. A csapadékvíz akadálymentes elvezetéséről ennek fej ében gondoskodni fognak .
Képviselő—testület a kérelem megtárgyalását követően 7 egybehangzó igen szavazattal, az
alábbi határozatot hozza:
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2015. ( XLIO.) határozata
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testülete
a NEDHUNFARM Kft (székhely:3163 .Karancsság , Újmajor 049/2 hrsz)
kérelmét támogatja és hozzájárul, mint a 042/1 hrsz-u ingatlan tulajdonosa,
hogy a terület melletti vízelvetető árok befedésre kerülj ön a kérelem szerinti
szakaszon. A csapadékvíz akadálymentes elvezetéséről a kérelmező köteles
gondoskodni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Kertész Omerék szóbeli kiegészítést is adtak a kérelmek kapcsán, majd a döntések előtt
eltávoztak az ülésről.
4.3.
A polgármester ismerteti a Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása Elnökének
tájékoztató levelét , amiben családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás ellátásának 2016.
január 1-tőltörténő változását jelzi. Tekintettel arra, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás és
családsegítés szakmai létszám normái és a működés íinanszírozásának normái változnak
döntést kell hozni a tagönkormányzatoknak 2016. január l—ét követő ellátás módjáról.
A döntés meghozatalához táj ékozató jellegű számítások készültek.
A gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítést lakosságszámtól függetlenül a települési
önkormányzatoknak biztosítania kell, javasolt a Társuláson belül ellátni.
A szóbeli előterj esztést követően a Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazással az alábbi
határozatot hozza:

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testületének
42/2015. ( XLIO.) határozata
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testülete úgy döntött,
hogy2016.j anuár l.-ét követően a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítést
a Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társuláson belül kívánja továbbra
is ellátni.
A képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a
Társulás Elnökét a határozat megküldésével értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

4.4. Képviselői interpellációk
Horváth Zoltán képviselő:
Miért nincs nekünk helyi új ság. Az önkormányzat dolgozóinak bérjegyzékeit kérte.
Van—e a busznak km-elszámolás, menetlevél vezetve van-e .Van—e a fűnyírónak üzemanyag
elszámolása. Van—e vezetve állóeszköz nyilvántartás. Hol dolgoznak az újonnan felvett
közmunkások. Berki András javaslataiból mi valósult meg. A híd mikorra lesz készen?
javasolt határidő dec. 15., a munka felelőse a polgármester. A zöld helyiségnévtábla miért
nincs kihelyezve. Kéri Csuka János munkaköri leírását, mivel nem őrzi a határt.
A 22-es főút mellett szeméttelep alakult ki. A rendezvények nem jól vannak szervezve,
hirdetve, közzétéve. Miért nincs az önkormányzatnak facebook oldala, honlapja
A
futballszerelések hol vannak. A futballpálya rendbetétele: kapu építése, kerítésépítés,
fakivágás, rendszeres fűkaszálás).Miért nincs állandó karbantartó. Fedett pályát is lehetne
kialakítani. Közösségi ház létrehozása (társadalmi munkára is számít).A szolgáltató ház miért
áll üresen, mikor lesz beüzemelve. A játszótéri játékok felújítása. Térfigyelő kamerák
felszerelése. Karancsság fejlesztési tervének létrehozása, célok kitűzése. Újtelepen mikor lesz
járda, mikor lesz út. A Hősök keresztjétől felfelé vezető járda javítása. A halottas ház előtt
vízelvezetés megoldása. A szemét elszállítása a temetőnél. A közmunkások miért mennek
haza, hol vannak. A Verbói Józsefné telkén átvezető árok ,mikor lesz kitisztítva, van-e

munkavezető. A középső buszmegállót folyamatosan rongálják.

Berki András képviselő
Ingatlan vásárlása telephely létesítése célj ából, közösségi ház létrehozása, hosszabb távú
fejlesztési terv kidolgozása szükséges a település érdekében

Tóth Tihamér polgármester: Részben válaszolt a feltett kérdésekre. Az ÉMÁSZ Egri Régiója
felé kell bejelenteni az oszlopbővítési kérelmet, ez jelenleg van folyamatban. A Szív a Szívért
Alapítvány és a Natúrság Kft. iratai megtekintetőek. Az ingatlanok használatba vannak adva,
a bérbeadási szerződéseket meg lehet tekinteni és felül lehet bírálni. Az adatok rendelkezésre
állnak, illetve megválaszolásra kerülnek.

Mivel más kérdés hozzászólás nem, volt a polgármester az ülést bezárta.
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JELENLÉTIíV

Karancsság Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.
november 10 -én megtartott

testületi ülésén megjelentekről.

Karancsság község:

Tóth Tihamér Sándor polgármester
Berki András képviselő
Dr. Brumár Mihály képviselő
Haj dara Roland képviselő
Horváth Zoltán képviselő

Kászi Richárd képviselő
Tőzsér Dezső képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:

Köröskényí Péter jegyző

Csonka Melinda RNÖ elnöke

etetést

Karancsság Község Polgármesterétől

MEGHíVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 Lévi CLXXXlX.törVény 44—45.§ —ai
alapján Karancsság Község Onkormányzat Képviselő—testületét

2015. november 10 -én (kedd) 16.00 órára
összehívom.

Az ülés helye: Karancsság Község Önkormányzat tanácsterme
3163.Karancsság, Kossuth út 64.szám

Napirendi javaslat

l./ Óvodavezetői pályázatok elbírálása —zárt ülés
Előterj esztő: Tóth Tihamér polgármester
Köröske'nyi Péter jegyző
2./ Továbbképzéshez való hozzájárulás kérelme — zárt ülés
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
Köröskényi Péter jegyző
2./ A szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra történő igénybenyújtás
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
Köröskényi Péter jegyző
3./ A helyi iparűzési adóról szóló 9/2013.(Vll.5.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
Köröskényi Péter jegyző
4./ Egyebek
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Karancsság, 2015. november 4.

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testületének
7/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
elj árva a következőket rendeli el:

1.§
(1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló belügyminiszter által közzétett pályázati kiírás alapján a központi
költségvetés szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított
Karancsság Község Önkormányzat részére.
(2) A rendelet célja, hogy Karancsság településen élők részére támogatást nyújtson szociális
rászorultság alapján, meghatározza a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás,
egyszeri juttatás jogosultsági, igénylési, odaítélési feltételeit.
(3) A rendelet hatálya kiterjed Karancsság közigazgatási területén életvitelszerűen lakó,
valamint lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra.
(4) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell
érteni.

2.§
(l) A Képviselő-testület a rendelkezésére álló keret mértékéig a rászorulókat vissza nem
térítendő természetbeni támogatásként l,l mJ szociális tűzifa támogatásban részesíti.
(2) Szociális rászorultság szempontjából előnyt élvez az a kérelmező, aki a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti aktív korúak ellátására,
lakásfenntartási támogatásra jogosult, illetve települési támogatásként folyósított lakhatási
támogatásra jogosult, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő, három vagy több kiskorú
gyermeket nevelő család, egyedül élő időskorú.
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

3.§

(1)A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, a szociális tűzifára való
jogosultságról a polgármester átruházott hatáskörében határozattal dönt és gondoskodik a
tűzifa kiszállításáról.

(2) A kérelmet 2015. november 24—ig lehet benyújtani a Ságújfalui Közös Önkormányzati
Hivatal Karancssági Kirendeltségen (3163 Karancsság, Kossuth út 64.)

(3) A tűzifa átvételét a jogosult aláírásával átvételi elismervényen igazolja.
(4) A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.

4.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, 2016. március 31. napján hatályát veszti.

Karancsság, 2015. november 10.

Tóth Tihamér
polgármester

Záradék:

Kihirdetve:
Karancsság , 2015. november 11.

,, TERVEZET,,

Karanesság Község Önkormányzat Képviselő—testületének
/2015. (XI. ) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
elj árva a következőket rendeli el:

l.§
(l) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló belügyminiszter által közzétett pályázati kiírás alapj án a központi
költségvetés szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított
Karancsság Község Önkormányzat részére.
(2) A rendelet célja, hogy Karancsság településen élők részére támogatást nyújtson szociális
rászorultság alapj án, meghatározza a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás,
egyszeri juttatás jogosultsági, igénylési, odaítélési feltételeit.
(3) A rendelet hatálya kiterjed Karancsság közigazgatási területén életvitelszerűen lakó,
valamint lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra.
(4) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell
érteni.

2.§
(l) A Képviselő-testület a rendelkezésére álló keret mértékéig a rászorulókat vissza nem
térítendő természetbeni támogatásként l,l m3 szociális tűzifa támogatásban részesíti.
(2) Szociális rászorultság szempontjából előnyt élvez az a kérelmező, aki a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti aktív korúak ellátására,
lakásfenntartási támogatásra jogosult, illetve települési támogatásként folyósított lakhatási
támogatásra jogosult, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő, három vagy több kiskorú
gyermeket nevelő család, egyedül élő időskorú.
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
lüggetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

3.§
(l) A támogatás megállapítása iránti elj árás kérelemre indul, a szociális tűzifára való
jogosultságról a polgármester átruházott hatáskörében határozattal dönt és gondoskodik a
tűzifa kiszállításáról.
(2) A kérelmet 2015. november 24-ig lehet benyújtani a Ságúj falni Közös Önkormányzati
Hivatal Karancssági Kirendeltségen (3163 Karancsság, Kossuth út 64.)
(3) A tűzifa átvételét a jogosult aláírásával átvételi elismervényen igazolja.
(4) A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.

4.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, 2016. március 3 l. napj án hatályát veszti.

Karancsság, 2015. november

Tóth Tihamér
polgármester

Köröskényi Péter
jegyző

Kihirdetve:
Karancsság , 2015. november
Köröskényi Péter

jegyző

INDOKLOÁS
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló
/201.(Xl. .) önkormányzati rendelethez
l.§-hoz

A belügyminiszter a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlás
hoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló rendelkezése lehetőséget ad az önkormányzatna
k,
hogy a tüzelőként használható fa beszerzéséhez támogatást vegyen igénybe.
A támogatott természetbeni juttatás jogosultság feltételeit az önkormányzat képviselő—
testülete rendeletben köteles szabályozni. A javaslat szerint a szociálisan rászorulók részére
a
téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás
nyújtható.
A támogatás mértéke: családonként l,l m3. Az elbírálás során előnyt élvez az, aki
aktív korúak ellátására, vagy tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formába
n
történő nyújtására lakásfenntartási támogatásra jogosult, illetve települési támogatásként
folyósított lakhatási támogatásra jogosult, gyermekek Védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel ,három vagy
több kiskorú gyermeket nevelő család ,egyedül élő időskorú
A támogatás iránti kérelmeket 2014. november 24. napj áig lehet benyújtani. A határidő
elmulasztása jogvesztő. A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

2.§—hoz
Hatályba léptető rendelkezés. A pályázati kiírás szerint a támogatás felhasználásáról pedig
2016. március 31—ig kell elszámolni, így a rendelet hatályát veszti 2016. március 31. napj án.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

1.Társadalmi , Cgazdasági,költse'3gvetési hatás:

A szociális célú tüzelőanyag támogatás a lakosság széle köre számára nyújt ,,fűtési szociális
támogatást" a téli hónapokban. A szociális célú tűzifa támogatás nyújtása a hátrányos
helyzetű, rászoruló családok, személyek számára nagy segítséget jelent. A tűzifa vásárlásához
szükséges saját erőt az önkormányzatnak kell biztosítania a költségvetésében.

A rendelet-tervezetnek gazdaságélénkítő hatása nincs.
2.Kőrnyezeti hatás
Nincs.
3 Egészségi következmények
A rászorulók számára a lakás fűtésének biztosításával megelőzhető a kihűlés, esetleges
megfázásos megbetegedések.
4.Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Az adminisztráció megemelkedése várható a Kirendeltségen.
SJOgszabálv megalkotásának szükségessége. A iogalkotás elmaradásának várható
következménye

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló pályázati kiírás szerint a támogatás feltétele, hogy a települési
önkormányzat a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit
rendeletben szabályozza, amelyet az elszámoláshoz csatolni kell.

6.Jogszabá1v alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
biztosítására a feltételek rendelkezésre állnak.

Karancsság , 2015. november 3.

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 9/2013. (VII.5.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete a Magyarország Alaptör
vénye 32.
cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 32. cikk
(1) bekezdés h.) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi
CLDÖCKIX. tv. 42. § 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a helyi adókról
szóló 1990.
évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a
következőket
rendeli el:

1.§
(1) A helyi iparűzési adóról szóló 9/2013. (VII.5.) önkormányzati rendelet (
a továbbiakban:
önkormányzati rendelet l.§(l) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

,, ( 1) Állandó jelleggel Végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mérték
e adóalap 1,5 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel Végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mérték
e naptári
naponként 5.000 Ft.—."

2.§
Az önkormányzati rendelet 2.§ —a helyébe a következő rendelkezés lép:

,, (l) Adómentes az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozás szintű adóalap
ja az adóévre
nem haladja meg a 2,5 millió - Ft-ot.
(2) Adómentesség illeti meg a háziorvos, védőnő vállalkozót, ha a vállalkozási
szintű
iparűzési adóalapja az adó évben a 20 millió forintot nem haladja meg. ,,

3-§
A rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba.

Karancsság, 2015.november 10.
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Tóth Tihamér
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. november 1 l .

(tervezet)
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének
....l2015. (XI. ..) önkormánvzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 9/2013. (VII.5.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.
cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 32. cikk
(1) bekezdés h.) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 42. § 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990.
évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:

L§
(l) A helyi iparűzési adóról szóló 9/2013. (VII.5.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban:
önkormányzati rendelet l.§(l) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
,, (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke adóalap l,5 %—a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári
naponként 5.000 Ft.-."
2.§
Az önkormányzati rendelet 2.§ —a helyébe a következő rendelkezés lép:
,, (l) Adómentes az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozás szintű adóalapja az adóévre
nem haladja meg a 2,5 millió - Ft—ot.
(2) Adómentesség illeti meg a háziorvos, védőnő vállalkozót, ha a vállalkozási szintű
iparűzési adóalapja az adó évben a 20 millió forintot nem haladja meg. ,,

3-§
A rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba.

polgármester

jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. november

jegyző

Indokolás

Általános Indokolás

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló
9/2013. (VII.5.) önkormányzati rendeletét ( továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálta a
vonatkozó ágazati jogszabályváltozásokra tekintettel , valamint jogszabályi pontosítás
céljából.
Részletes Indokolás
l.§-hoz
A Rendelet l.§ -ában az adó mértékek a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (Htv)
hivatkozás nélkül kerülnek meghatározásra.

2. §—hoz

A Rendelet 2.§ - a Htv. 2016.j anuár l.napj ától hatályos rendelkezésére figyelemmel
adómentességet állapít meg a Htv. 39/C (4) § szerinti iparűzési tevékenységre.

3.§-hoz

A Rendelet 3.§-a a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

Hatásvizsgálat

Ahelyi iparűzési adóról szóló /2015.(XI. .) önkormányzati rendelet
módosításához

l. A jogszabály tervezett hatásai:

1.1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatás:
Ajogszabály megalkotásával a képviselő—testület a törvényi kereten belül elismeri a
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői tevékenység fontosságát. A mentessé
g
biztosításával a teljes iparűzési adóbevételbe számottevő csökkenést nem jelent.

1.2 Környezeti, egészségügyi hatása:
Nem releváns.
1.3 Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet megalkotása az általános ügymenetbe beletartozik, az adóbevallások feldolgoz
ása,
illetve kedvezmények, mentességek megadása a feltételeknek való megfelelés esetén szintén.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:
A helyi adókról szóló törvény változása, illetve kiegészítése, a mentesség körének bővítése
következtében vált szükségessé a rendelet megalkotása. Az önkormányzat a lehetőségeihez
mérten törekszik az alapellátási feladatának magasabb színvonalú ellátására.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, törvényi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet végrehajtásához a személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Karancsság, 2015. november 3.
.,
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" öskéniyi/Öáer
'egyző
Xn

