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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

2/2011. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. március 22. napján 

(kedd) 16
30

 órai kezdettel megtartott üléséről.  

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Tanácskozó terme 

 

Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Turú Gyula, Kiss Pál, Sáfár Jánosné, Kelemen 

István, Hermanné Németh Andrea képviselők, Kukucska Sándor 

alpolgármester 

            Filus Jánosné jegyző 

Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Hiányzik:    ----   

   

Ujházi Zsolt polgármester: 

Üdvözli a testületi tagokat. Megállapítja a határozatképességet. Javaslatot tesz a napirendre, 

jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: 

 

Hermanné Németh Andrea és Kelemen István képviselőket 

 

A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a jegyzőkönyv 

hitelesítők személyére tett javaslatot. A napirendet a testület ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta.  

 

NAPIREND 

 

1.) A házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli 

engedélyezésének szabályiról és díjairól szóló rendelet megalkotása  

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A szociális étkezés 2011. évi intézményi térítési díjának megállapítása 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Beiskolázás rendjének meghatározása 

Előterjesztő: polgármester 
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5.) Bejelentések, egyéb ügyek 

 

1.) napirend 

A házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli 

engedélyezésének szabályiról és díjairól szóló rendelet megalkotása. 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

 

Filus Jánosné jegyző: 

A díjtételekre a javaslat a környező települések árainak összehasonlítása alapján került 

kialakításra. Azt figyelembe kell vennünk, hogy a településen nagyon kevés a házasságkötés.  

 

Turú Gyula képviselő: 

Idáig is kellett fizetni? 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Mi eddig nem szedtünk díjat. Január 1.-től kötelező a helyi rendelet megalkotása. Hivatalos 

helyiséget kötelesek vagyunk biztosítani. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő:  

Kevés az esküvő, a hivatali helyiségen kívüli hely a színházterem valamint a bármely másik 

külső helyszín?  

 

Filus Jánosné jegyző: 

A színházterem a rendelet tervezetben hivatali helyiségként szerepel, mivel az esküvők régi 

gyakorlatnak megfelelően itt zajlanak. Dönthet a képviselő-testület arról, hogy a 

kistanácskozó és a polgármesteri hivatal meghatározott irodája legyen csak hivatali helyiség. 

Ebben az esetben külön díjat lehet kérni a színházterem használatáért. Más települések 70 – 8 

0 – 120 ezer Ft-ot is elkérnek ezért a szolgáltatásért. Van ilyen is.  

 

Kiss Pál képviselő: 

A minimumot előírják? 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Nincs a minimum összeg meghatározva. Ebből a keretből lesz fizetve az anyakönyvvezető 

díja.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő:  

Akkor az 5.000.- és a 7.000 Ft a fizetendő? 

 

Filus Jánosné jegyző: 

A szombati esküvő munkaidőn kívüli eseménynek számít, a fizetendő összegből 5.000 Ft az 

anyakönyvvezető díja. Az anyakönyvvezető választhat, hogy juttatást vagy szabadnapot kér, 

de a szabadnapokat így sem tudják kivenni a hivatali dolgozók. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Az 1 – 2 sor az a díjtétel, a második része az anyakönyvvezető díja. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Hány esküvő van egy évben? 2 – 3? 
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Filus Jánosné jegyző: 

1-2, minimális. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Szolgáltatásoknál van – e más díjtétel javaslat? 

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

Ujházi Zsolt polgármester a kiküldött előterjesztés szerinti rendelet tervezetet terjeszti a 

képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
 

A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúan, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta:  

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2011.(III. 25.) önkormányzati rendelete 

a házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli 

engedélyezésének szabályairól és díjairól 

 

 
 

 

2.) napirend 

A szociális étkezés 2011. évi intézményi térítési díjának megállapítása 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Az írásban kiküldött előterjesztésből látszik, hogy 2010.-ben mennyibe került.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Drága az ár: 625 Ft + ÁFA = 781 Ft. A Testületnek jogában áll ennél alacsonyabb árat 

meghatározni. Tavaly beruházás nem volt, annak az összegét is rá lehetne terhelni az 

önköltségre. A környező településeken is hasonló összegek jöttek ki a számítások elvégzése 

után.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő:  

Páhin nagyobb az adag.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Ez nagyon magas összeg. Kiskőrösön kiszállítva az étel olcsóbbra jön ki.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

A bérköltség egy 8 órás és egy 6 órás dolgozó bérét takarja, a közmunkás nincs is ideterhelve.  
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Kiss Pál képviselő: 

Nem értek ezzel egyet. Túlságosan magas ez az összeg. A konyha tevékenységével sem 

vagyok megelégedve. Biztos, hogy hozzájárul. Miért kell ilyen magasnak lennie? Járok 

rendszeresen étterembe, 600 – 650 Ft-os áron jobbat ehetek, és van választási lehetőségem is. 

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

Hány főre főznek naponta? Ebből az összegből otthon is meg tudsz főzni. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

40  - 50 adagot. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Otthon nem számol senki munkabért, rezsit.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Sok olyan költség felmerül, amit otthoni főzés esetén nem kell viselni, pl. a maradék 

elszállításának a költsége. Komoly előírások vannak, amiknek meg kell felelnünk, és a 

költségeinket megemelik. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

15 – 15 fő vesz igénybe étkeztetést az iskolából és az óvodából. Az idősek is kb. 15 adagot 

kérnek, valamint van pár külsős étkező. Szakácsunk nincs, az élelmezésvezető 6 órában 

dolgozik, valamint van egy 8 órás konyhalányunk.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Az élelmezésvezető hiába szakács, nem főzhet, mert nem adhatja ki magának a raktárból a 

nyersanyagot.  

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

Plusz ehhez még 4 órás kisegítő. 40 főre, ha nem főzök meg egyedül, „nem ér a nevem”. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Az élelmezésvezető az adminisztrációval kitölti a munkaidejét, ez nem adag függő.  

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

Én vezettem étkeztetést 1200 főre. Ennek rutinból napi szinten mennie kell.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

A HACCP-nek való megfeleléssel megszigorodott és megnövekedett az adminisztráció. Nem 

az Icával van a probléma. Kevés a gyerek, kevesen vagyunk nincs akkor igény. 

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

Én már nem étkezem itt, próbáltam az otthonnál is, ott sem volt jó.  3 embernek ezt a konyhát 

könnyedén kellene csinálnia. A környező falvakban rendezvényeken a konyha odaáll mögé, 

itt nem. Nem igaz, hogy ha rendezvény van, ott nem tudnak részt venni. Van egy jól felszerelt 

modern konyhánk, máshol megoldják.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

EZ az összeg akkor nem ennyi lesz, mivel emelkedik a rezsi költség. 
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Ujházi Zsolt polgármester: 

Szedjük szét a dolgokat. Munkáltatói oldal a testület. A dolgozónak vannak jogai – szabadság. 

Így is problémáink vannak.  

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

Oldják meg! Sokat dolgoznak? Agyon vannak terhelve? Mivel? 2,5 óra alatt elkészülnek az 

ebéddel. Fel lehet hívni a figyelmüket ezekre a dolgokra, ha nem tetszik, van más, aki vállalja. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Ez nem így működik.  

 

Kiss Pál képviselő: 

A nyugdíjas klubnak kértem volna, hogy süssenek kalácsot. Azt válaszolták, hogy nem fér 

bele a munkaidőbe. (Menjen el télapónak, aki nem tud kalácsot sütni) 

Miért emelkednek ennyire az összegek? Sok a pazarlás. Hét végén miért megy a gáz? Miért 

égnek a villanyok mindig? Az önköltséggel nem törődnek. 20 l víz felforralásához mennyi 

villany vagy gáz szükséges? 

Felemeljük, nem fognak itt étkezni, amit itt adnak az jó ha 300 Ft – ot ér. Drága meg rossz. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Nincs szakképzett szakács, addig nem lehet követelni. Az Ica partner lenne. 

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

A Györgyi 8 órás munkaidőben dolgozzon 6 – 14 óráig, lesz ideje előkészülni.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Nem szakács, így nem kérhető számon. 

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

Sárgarépát nem pucolnak, a húst is konyhakészen kapják.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Most nem ez a téma. 844 Ft egy adag önköltsége, ebből lejön a 221 Ft, ez 623 Ft, kerekítve 

625 Ft + 25% ÁFA, ami 781 Ft kerekítve 780 Ft-ra jön ki. Havonta fizetünk olyan számlákat 

a konyhán, amiért ténylegesen nem kapunk semmit.  

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

Ez sok, 780 Ft – ért az étteremben elém rakják. 

 

Turú Gyula képviselő: 

Itt is eléd teszik. 

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

Ha az a gond, hogy az Ica nem adhat ki magának a kézi raktárból, akkor biztosítom, hogy 

innen a boltból nagyker áron megkapják a napi adagot. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Az élelmezésvezető nem csak kiad, egyebet is végez. A napi rutin kevés, én is vezettem 

konyhát, már ahhoz képest is sok a szigorítás és többet kell adminisztrálni. 
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Kukucska Sándor alpolgármester: 

6 órát nem köt le ez a munka. Az étkezési díjakat be lehetne fizetni a hivatalban is, ott van a 

pénztár, ha nem, akkor rossz a rendszer. 

Az előírásoknak megfelelően legyen elkészítve az étel ízében és formájában egyaránt. 

Sültekkel és rántott húsokkal lehetne kombinálni. Minden mindig ugyanolyan egysíkú. Kevés 

az étkező. 

Étteremben is megjelennek a költségek, az általános költségek csökkennének, ha több 

emberre főznének. Igény lenne rá, a rezsi költség nem emelkedne. Én is befizetnék, ha jobb 

lenne a minőség.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

20 fővel több étkező esetén csökkenne az általános költség. Termelékenység kiszámítása. A 

közmunkásoktól nem várható el a minőség.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

40 főre kell főzni jelenleg. Meg tudjuk oldani otthon is. Volt itt szakács közmunkás is, finom 

házias ételeket készítettek. Biztos, hogy a konyhánál mindig ott tartunk, hogy a rosszat 

mindig meg kell magyarázni, valami mögé mindig be lehet bújni. Ettem én itt jókat is. Tény, 

hogy egy kaptafára van ráhúzva. 1,5 fős munkaerővel 200 fős kapacitású konyhával ezek a 

számok jönnek ki, abban egyetértünk, hogy komolyabb, változatosabb ételek is 

megjelenhetnének.  

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

Ezt a munkahelyet így nem lehet megőrizni. Nincs visszatartó erő attól, hogy rosszat főzzön. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

A Györgyi közelebb van a nyugdíjhoz. Felmondás esetén a végkielégítése óriási összeg lenne.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Nincs motiválva.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Van, amit nagyon jól el tudnak készíteni. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Ezt a témát beszéljük meg az egyebek között, most a térítési díj megállapítása a feladatunk. 

Az időseknek a tavalyi évben 3846 adag lett elkészítve, az önköltsége tavalyelőtt is nagyjából 

ennyi volt, a konyha meglévő mínuszában durván a fele ebből adódik. Eddig kb. 400 Ft-ot 

hozzátettünk minden adaghoz. Mit tegyünk most? 

300 Ft-ot térítenénk, akkor 1,5 m. Ft menne a költségvetésből erre a feladatra. 

200 Ft térítésnél 769.200 Ft a mínusz, 100 Ft térítésnél (engedménynél) 384.600 Ft.  

Mit akarunk, a szociális otthonban 520 Ft ellenében bárki kap ebédet. Egységében nézzük át, 

nem csak erről szól a konyha. Eddig 1,5 M. Ft-ot hozzátettünk, mi az a határ, amin belül el 

lehet adni ezt a szolgáltatást. 

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

6 M. Ft mínusszal áll a konyha. Mennyi a tényleges üzemben tartás. Ez a konyha nagyon 

rosszul működik. Találhatnánk vállalkozót, aki megfelelő étkeztetést tud biztosítani. 
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Ujházi Zsolt polgármester: 

Itt nem csak ebédet, hanem tízórait és uzsonnát is biztosítani kell. Ha szolgáltatótól 

rendelnénk meg akkor is ugyanitt lennénk. Egy ember nem elég.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Már decemberben is gond volt. Mennyit engedjünk ez itt a kérdés. 

 

Turú Gyula képviselő: 

Már évek óta ez a probléma. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Évente 3 – 4 vállalkozót szoktam megszólítani, feladat ellátásra kivenné, eszközöket, mindent 

kapna és mindezt bérleti díj nélkül, sőt felajánlottam az önkormányzat segítségét is.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Látjuk a bajt. Mindenhol gond van. A diákkonyhától is tudnánk hozatni, de arra is sok a 

panasz. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

A szállítással is romlik a minőség. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Tavaly 1,5 M. Ft volt az idősétkeztetés mínusza. 100 Ft emeléssel 480 Ft-ra jönne ki, és kb. 

400.000 Ft amivel kevesebbet kell beletenni. Van egy kis kényszerpályánk is.  

 

Kelemen István képviselő: 

480 Ft bruttó áron 300 Ft térítéssel adagonként még piacképesek lennénk.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Szociális otthon ára alatt maradjunk.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

A normatívában 7 főt jelent. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

380 Ft + ÁFA = 475 Ft térítési díj. Van – e más javaslat. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Javasolnám, hogy ebben az évben legyen egy olyan ülés, amin a konyha összes dolgozója 

jelen van.  

 

Filus Jánosné: 

A szociális étkeztetés térítési díja a szociális rendelet 1. mellékletében van meghatározva, az 

kerül módosításra. Ez a melléklet tartalmazza a házi szociális gondozás óradíját is, mivel 

eddig kötelező volt megállapítani. Az önkormányzatunknál az volt a szemlélet, hogy ez a 

szolgáltatás díjtalan legyen, így a jelenlegi szabályozás szerint nem kötelező az ellátás 

intézményi térítési díját megállapítani. A rendelet-tervezet ez alapján készült. 

 

A napirendi ponthoz egyéb hozzászólás nem volt. 
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Ujházi Zsolt polgármester a kiküldött előterjesztés szerinti rendelet tervezetet terjeszti a 

képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
 

A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúan, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta:  

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

3/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

9/2007. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
3. napirendi pont 

A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 

 

Ujházi Zsolt polgármester a kiküldött előterjesztés szerinti határozati javaslatot terjeszti a 

képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

5/2011. (III. 22.) sz. Képv. test. hat. 

KTKT társulási megállapodás módosítása 

HATÁROZAT  

 

1.  Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Társulási Tanács javaslatára a Kiskőrösi 

Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosítását - a 

határozat mellékletében foglaltak szerint – elfogadja. 

 

2.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 52/2004. sz. határozattal 

elfogadott és a jelen határozattal, valamint az 58/2005.; 55/2006.; 3/2007.;10/2008.; 

32/2008. és 43/2009. sz. határozatokkal módosított – és a társulási tanács elnöke által a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – társulási megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
4. napirend 

Beiskolázás rendjének meghatározása. 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  
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Ujházi Zsolt polgármester a kiküldött előterjesztés szerinti határozati javaslatot terjeszti a 

képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

6/2011. (III. 22.) sz. Képv. test. hat. 

A KTKT Óvoda Kaskantyúi Napköziotthonos Tagóvodája 

és a KTKT Általános Iskola és Középiskola, Kaskantyúi 

Általános Iskolája 2011/2012-es tanév beiskolázási 

rendjének meghatározása 

 

HATÁROZAT  

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi 

Társulás Tanácsa 6/2011. (II. 11.) számú határozata alapján  

 

1. az óvodás korú gyermekek beíratásának időpontját a KTKT Óvoda Kaskantyúi 

Napköziotthonos Tagóvodájában a 2011/2012. évre 2011. április 5-én 8 óra és 16 óra 

között állapítja meg. 

 

2. az általános iskola első évfolyamára történő beíratás időpontját  a KTKT Általános Iskola 

és Középiskola, Kaskantyúi Általános Iskolájában a 2011/2012-es tanévre 2011. április 

12-én 8 óra és 16 óra között határozza meg. 

 

Felelős: polgármester, tagintézményvezetők 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 

 
 

5. napirendi pont 

 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Szeretnék felhatalmazást kérni a testülettől két pályázat benyújtására. 

KEOP -2009-6.2.0/A/09-11 jelű pályázati projekt keretén belül nyújthatnánk be pályázatokat 

95 % támogatottsággal, maximum 10 M. Ft erejéig pályázatonként.  

Téma:  

1. Komposztáló edények (340 l) kihelyezése a lakossághoz valamint a 

közintézményeinkbe a környezettudatos életmód tudatosítása és nevelése (óvoda, 

iskola) érdekében. Ennek inkább piar értéke van, 5 éves működtetési kötelezettséget 

kell vállalni. 150 – 250 ládára lehetne pályázni. 5 % önerő  

a. 279.514 Ft - 150 db    

b. 359.514 Ft – 200 db 

c. 439.514 Ft – 250 db esetében.  

2. Biciklitározóra lehet pályázatot benyújtani, amibe belefér a vizesblokk kialakítása is. 

Ezt jó lenne az iskolában megvalósítani, és így lehetőség lenne az orvosi rendelők 

átköltöztetésére is. A tervrajz már készen van (terasz helyén lenne kialakítva), a 



 10 

keretbe belefér. Az épületen kívül biciklitároló is megoldott lenne. 500.000 Ft az 

önerő. 

Úgy gondolom, hogy ezekre kellene pénzt (önerő formájában) elkülönítenünk, mivel 

minimális befektetéssel nagyon jó megoldás lenne. A pályázatírás összege, a teljes 

lebonyolítása és az elszámolás benne van. Referenciát adtak.  

 

A képviselők támogatták a komposztáló edényekre benyújtandó pályázatot. 250 tárolóedény 

beszerzését tartják indokoltnak, mivel így a háztartások nagy részére biztosított lehet a 

kihelyezés. 

 

Ujházi Zsolt polgármester a határozati javaslatot terjeszti (250 db tárolóedényre pályázat 

benyújtása a teljesebb lakossági lefedettség érdekében) a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

7/2011. (III. 22.) sz. Képv. test. hat. 

Pályázat benyújtása komposztáló láda 

biztosítására 

HATÁROZAT  

 

1. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakosság egészségtudatos 

életmódra nevelése érdekében indokoltbak tartja pályázat benyújtását - a Környezet és 

Energia Operatív program keretében meghirdetett KEOP-2009-6.2.0/A09-11 jelű a 

fenntartható életmódot és a fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket 

elősegítő mintaprojekt keretén belül - komposztáló ládák kihelyezésére. 

2. A pályázat keretén belül 250. db. komposztáló láda kihelyezésére nyújt be pályázatot, 

és ezzel egyidejűleg vállalja 439 514 Ft, azaz Négyszázharminckilencezer-

ötszáztizennégy forint önerő biztosítását a felhalmozási célú tartaléka terhére. 

3. A pályázat lebonyolításával megbízza a B&B Projektmenedzser Kft-t. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 
 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

A biciklitározóval egybekötött vizesblokk kialakítást, ha van rá mód meg kell csinálni. 

 

A képviselő – testület a biciklitározóval kapcsolatban benyújtandó pályázatról a konkrét 

árajánlat ismeretében hozza meg döntését. 

 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A tervezőt megkeressük. 
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Sáfár Zoltán szóbeli kérelemmel fordult hozzám. Az apósáék telkén szeretnének építkezni. Az 

építési engedély kiadásához a Kiskőrösi Műszaki Osztály az önkormányzat nyilatkozatát is 

kéri. A telkek mögött van egy út és az esetleges későbbi jogviták megelőzése érdekében 

szeretnék tudni, hogy ezt az utat szeretnénk-e a Bercsényi utca vonaláig kivezetni. Az 

esetleges út területe jelenleg magántulajdonban van, itt lakóingatlanok vannak, ezen területek 

egy részének megvásárlásával, illetve kisajátításával lehetne az utat kialakítani. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Örüljünk, hogy építkeznek, ne gördítsünk akadályt. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Amennyiben a testület utat szándékozik itt kialakítani, akkor ez rendezési terv módosítást is 

igényel. A szociális otthonnál lévő út módosulása miatt szükséges a rendezési terv módosítása, 

ezzel egy menetben ezt is át lehetne vezetni. Természetesen ennek anyagi vonzata is van.   

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Úgy gondoljuk át, hogy ne hagyjunk a tervben hibákat, egyrészt ezért fizetni is fogunk. Az út 

egy részét sokan használják.  

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

Nem a teljes útról van szó, csak ami a telkek között van.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Egyértelműen a meglévő út maradjon meg, csupán a Csengődi és a Kiss (Farkas) telkek 

közötti útrész ne kerüljön kialakításra. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el. 

Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé 

elfogadásra: 

 

               sz. Képv. test. hat. 

Nyilatkozat út kialakításáról 

HATÁROZAT TERVEZET 

 

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja kialakítani a Kaskantyú 

134/10. hrsz-ú út Bercsényi utcára való kivezetését. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 
A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

8/2011. (III. 22.) sz. Képv. test. hat. 

Nyilatkozat út kialakításáról 

HATÁROZAT  
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Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja kialakítani a Kaskantyú 

134/10. hrsz-ú út Bercsényi utcára való kivezetését. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 
 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

A szembe szomszédunkkal kapcsolatban szeretném jelezni, hogy molesztáló viselkedést 

tanúsí, amit nem csak a szomszédok, hanem az utcán közlekedők is észlelnek. Szólni kellene a 

feleségének, valamit tenni kellene valamit, amíg nagyobb baj nem lesz. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Ez rendőrségi ügy – bűncselekmény. Rendőrségen kell jelenteni, be kell vállalni a 

tanúskodást. A rendőrség egyébként tud az ügyről, tavaly már volt bejelentés. Csak ez nekik is 

nagyon kínos. 

 

Kiss Pál képviselő: 

A Rákóczi és a Hunyadi utca kereszteződésében teljesen fel van töredezve az út. Az 

útfenntartót fel kell kérni, hogy javítsa meg, ez az ő feladatuk. Az új úton a kis gödröket be 

kellene önteni, és a Bercsényi utcában is.  

A járdák: a László király utcában eső után nem lehet átmenni. A Művelődési Ház előtt lévő 

árkok széleinél a gyűrűkig rá lehetne betonozni. 

A Nyugdíjas Klubban sok mindenről szoktak beszélgetni, félnek, hogy el fogunk adósodni. 

Mennyi a hiányunk?  

A Kulcsos Házban ki figyel a világításra és a fűtésre? Hol takarékoskodunk?  

Volt itt egy festmény (Este a havason), amit 1970-es években kaptunk. Hol van? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A festmény restaurálva lett. Házon belül van, meg fogom kérdezni a Katitól. 

 

Az utak kátyúzása a közútkezelőhöz tartozik, folyamatosan jelezzük a problémákat. (írásban) 

Járda: László király utca esetében átereszeket kell lefekteti.  

 

A Művelődési Ház előtti árkoknál a szélesítésre nem tudok árat mondani, ha a testület úgy 

dönt megcsináljuk, de anyagi vonzata van. 

 

Kelemen István és Kiss Pál képviselők: 

Meg kell csinálni. 

 

A képviselő-testület egyet értett azzal, hogy a művelődési ház előtti átjárót kiszélesítésék. 

 

Eladósodás: 10 – 11 M. Ft között van a folyószámla hitelünk, ami nem hiány. Értékpapír 

állományunk fedezetet biztosít erre. 

 

Ilyenkor már kezdünk próbálkozni az ÖNHIKI és a Működésképtelen önkormányzatok 

támogatására történő pályázatok benyújtásával. Most vannak a helyi adók befizetései, ilyenkor 

több a bevételünk. 
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Kaskantyúnak nincs kezelhetetlen adósságállománya.  27 M. tervezett hiánnyal kezdtünk (ami 

már volt 32 M. Ft is) Örökös válságkezelésben vagyunk, itt még semmi nem zárt be, 

kezelhetetlen költségeink nincsenek.  

 

Kelemen István képviselő: 

Vízelvezetéssel kapcsolatban érdeklődnék, hogy javult – e befizetési morál?  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

50 % körül vagyunk. Értesítőket kell kiküldeni újra (névre szólóan).  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Aki előtt nem dolgozott a gép, annak miért kell fizetnie úgy, mint annak, aki előtt fél napot 

ásott? Árok téma: mindenki előtt kell lenni ároknak. Mindenkire igaz, akkor mindenki előtt 

legyen árok. Igazságtalannak érzem.  Miért kell annak is fizetni, aki előtt rendesen ki volt ásva 

az árok, és a gépnek nem kellett ott ásnia?  A Hunyadi utca másik fele miért nem fizet? 

Legyen akkor egységes mindig minden körülmények között mindenkire nézve.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Nem kell felháborodni, és akkor úszunk a vízben. A Hunyadi utca másik felén nem volt víz. A 

Virág Tibor előtt valóban többet ástak, ők rendezték a díjat közvetlenül a szolgáltatónak. Az 

egész vízelvezetést és a sémáját is ki kellett találni, a 4.000 Ft a teljes költségek 40 % -át 

fedezik.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Ki miatt kellett ezt fizetni? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Részben az önkormányzat hibája is. Lépéskényszer egy idő után, és meg kellett oldani.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Páhin 7.000 Ft-ot fizettek, ott bemérték és az alapján ástak. Itt meg össze – vissza, így nem fog 

elfolyni a víz. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A víz szintje végig mutatja, hogy mennyit kell levenni. A gép kezelője 5 – 6 cm eltéréssel tud 

dolgozni. Átereszek alja + víz szintje pontosan mutatta, hogy mennyit kell leszedni. A mérés 

jól hangzik, de 600.000 Ft-nál kezdődik. Ez nem a lakosság ellen irányuló merénylet volt, 

hanem szükséges lépés. Sok olyan ember volt, aki traktorral jött, és ennek ellenére szó nélkül 

befizette a 4.000 Ft-ot, mert örült annak, hogy elmegy a víz. Gyakorlati síkon kellett 

megoldani. Ez a víz elvezetéséről és nem az árkok kiásásáról szólt.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Jogos a felháborodásom. Rendeletben van szabályozva, hogy legyen árok. Szabály, be kell 

tartania mindenkinek. Ha vonatkozik mindenkire, akkor vonatkozzon is mindenkire.  

 

Kelemen István képviselő: 

Én örültem, hogy megy el a víz. 

 

Sáfár Jánosné képviselő: 

Falugazdászról mit tudunk? 
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Turú Gyula képviselő: 

Be kell járni Kiskőrösre. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Bada László termőföld haszonbérleti kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. A Kaskantyú 

0154/16 hrsz-ú, 4388 m
2 

nagyságú, szőlő művelési ágú földterületből 15/30 tulajdoni hányada 

van az Önkormányzatnak. Ezt a részt szeretné bérbe venni, mivel a szomszédos ingatlanon 

szőlőt telepít és ezzel együtt ezt is szeretné beültetni. A haszonbérleti szerződést annak az 

évnek a végéig lehet megkötni, amíg a szőlő értékkel bír. Szőlő esetén a leírási kulcs 6%, e 

szerint 17 év alatt fut ki nullára az ültetvény értéke. 

 

A képviselők rövid hozzászólások alapján 5000 Ft. évi bérleti díjat javasoltak elfogadásra, 17 

éves időtartamra. 

 
A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

9/2011. (III. 22.) sz. Képv. test. hat. 

Termőföld haszonbérbe adása 

HATÁROZAT  

 

1. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaskantyú 0156/16. hrsz-ú, 

4388 m
2 

nagyságú, szőlő művelési ágú földterületből az Önkormányzat tulajdonában 

lévő 15/30 tulajdoni hányadot haszonbérbe adja Bada László Soltvadkert Szőlő u. 87. 

szám alatti lakosnak. 

2. A haszonbérlet díja 5000 Ft/ év, azaz Ötezer forint/év, a haszonbérlet időtartama 17 

év. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés megkötésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

 

Kmft. 

 

 

     (:Ujházi Zsolt:)  (:Filus Jánosné:) 

       polgármester  jegyző 

 

 

 (:Hermanné Németh Andrea:)       (:Kelemen István:) 

            jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő    
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jzk. 1. számú melléklete 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2011.(III. 25.) önkormányzati rendelete 

a házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli 

engedélyezésének szabályairól és díjairól 

 

 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a 

házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § 

(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 44/A. §-a (2) bekezdésében, a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az 

anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 

törvényerejű rendelet 15/A. §-ának (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

E rendelet alkalmazásában: 

a) Hivatali helyiség: Kaskantyú Község Önkormányzata által biztosított, házasságkötés 

lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség a 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16. szám alatti 

önkormányzati hivatal jegyzői irodája, a 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 34. szám alatti 

Művelődési Ház Tanácskozó Terem és Színház terem. 

b) Hivatali munkaidő: Kaskantyú Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 

Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend. 

 

2. § 

 

(1) Házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelmet a 

házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg írásban kell az anyakönyvvezetőnél 

benyújtani.  

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a felek nyilatkozatát arról, hogy az anyakönyvekről, a 

házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet  

15/A. §. (4) bekezdésében foglalt feltételeket biztosítják, kötelezettségeket vállalják és e 

rendelet 1. mellékletben meghatározott díjat megfizetik. A kérelemben meg kell jelölni a 

házasságkötés pontos helyét és idejét. 

(3) Házasság hivatali munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelmet a 

házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg írásban kell az anyakönyvvezetőnél 

benyújtani. 

(4) A kérelemnek tartalmaznia kell a felek nyilatkozatát arról, hogy e rendelet 1. 

mellékletében meghatározott díjat megfizetik. 

(5) A hivatali helyiségen kívüli, vagy a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés a már 

jegyzőkönyvvel előterjesztésbe vett házasságkötés lebonyolítását nem veszélyeztetheti. 
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3. § 

 

(1) A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

lebonyolításáért az igénybevevők az 1. mellékletben meghatározott díjakat kötelesek 

fizetni, kivéve a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés (2) bekezdésben foglalt esetét. 

(2) A házasságkötés térítésmentes, ha a házasulók valamelyikének mozgáskorlátozottsága, 

egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne a hivatali helyiségben való 

megjelenés. 

(3) A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén az 

anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben 

meghatározott szabadidő, vagy az 1. mellékletben meghatározott díjazás illeti meg. 

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 Ujházi Zsolt Filus Jánosné 

 Polgármester jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2011. március hó 25. nap 

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla 

 

 

 Filus Jánosné 

 jegyző 
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2/2011.(III. 25.) önkormányzati rendelet 1.melléklete 

 

A házasságkötések többletszolgáltatásáért fizetendő díjak 

 

 

 

I. Szolgáltatások Díj 

 

a) hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés után: 15.000,- Ft, 

 b) hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolítása:  30.000,- Ft, 

 

II. Az anyakönyvvezető közreműködéséért fizetendő díjak: 

 

a) hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben 

lezajló házasságkötés után:     nem kell fizetni, 

b) hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívüli 

házasságkötés után:      5.000,- Ft/esemény, 

c) hivatali helyiségen kívüli házasságkötés után:  7.000,- Ft/esemény. 

 
 

 

 

 

A I. pontban meghatározott díjak Kaskantyú Község Önkormányzat bevételét képezik. 

A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.  
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jzk. 2. számú melléklete 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

3/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

9/2007. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 

bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 9/2007. (VIII. 1.) rendelet (továbbiakban: R.) 

módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A R. 23. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A házi segítségnyújtás igénybevétele térítésmentes.” 

 

2. § 

 

A R. 1. melléklete e rendelet 1. mellékletére módosul. 

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A R. 2. §-a  2011. április 1-én lép hatályba. 

 

 

 (:Ujházi Zsolt:) (:Filus Jánosné:) 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2011. március 25. 

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla 

 

  Filus Jánosné 

  jegyző 

  



 19 

3/2011.(III. 25.) önkormányzati rendelet 1.melléklete 

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

intézményi térítési díja 

 

 

 

Szociális ellátás Intézményi térítési díj 

(általános forgalmi adó nélkül) 

Az Szt. 62. §-a alapján nyújtott étkeztetés 

(helyben fogyasztás és elvitel esetén) 

 

 

380,- Ft/ebéd 
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Melléklet az 5./2011.(III. 22.) sz. Képv. test. határozathoz 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

a Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról 

 

 

A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai a települési önkormányzatok többcélú 

kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (Ktt.) 1. § (3) bekezdése alapján a 

többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodást az alábbiak szerint 

módosítják: 

 

 

1.  A Megállapodás „III. A Társulásra átruházott feladatok és hatáskörök” fejezete a 

következő 6. ponttal egészül ki: 

 

„6.  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletalkotás 

 

6.1.  A Társulás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. §. (1) bekezdés b) pontja alapján 

kijelöli Kiskőrös Város Önkormányzatát, hogy az Szt. 92. §. (2) bekezdése 

szerint alkosson rendeletet a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás által 

biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 

Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona 6200 Kiskőrös, Sárkány J. u. 13. 

szám alatti székhelyen működő ápolást-gondozást nyújtó intézményében a 

személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékéről, a fizetésre 

kötelezettek köréről. 

 

6.2.  A Társulás az Szt. 92. §. (1) bekezdés b) pontja alapján kijelöli 

Császártöltés Község Önkormányzatát, hogy alkosson rendeletet – a 

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskőrösi és Császártöltési Idősek 

Otthona 6239 Császártöltés, Kossuth L. u. 6. szám alatti telephelyen 

működő ápolást-gondozást nyújtó intézményében a személyes 

gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékéről, a fizetésre kötelezettek 

köréről. 

 

6.3.  A személyi térítési díj, Szt. 115. §. (3) bekezdés szerinti elengedésének vagy 

csökkentésének feltételeiről, a tag önkormányzatok a saját helyi 

rendeletükben állapítanak meg szabályokat. A személyi térítési díj 

elengedésének vagy csökkentésének következtében kieső intézményi bevételt 

a tag önkormányzat a Társulási Megállapodás VI. fejezet 5/c. pontjában 

foglaltak szerint köteles megtéríteni.  

 

6.4.  Az intézményvezető a 6.1-6.3. pontokban hivatkozott szabályozás alapján 

engedheti el a vagy állapíthatja meg csökkentett összegben a személyi 

térítési díjat. 
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6.5.  Amennyiben az ellátott nem a tag önkormányzatok 6.1-6.3. pontokban 

hivatkozott szabályozása alapján kerül az intézménybe, a személyi térítési 

díj csak az Szt. 114. §. (3) bekezdése, 117. §. (2) bek. b) pontja, valamint a 

117/A §. és a  117/B. §. rendelkezései szerint engedhető el, ill. 

csökkenthető.” 

 

2.  A Megállapodás „I. Általános rendelkezések” 3. és 6. pontja helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

 

„3.  A Társulás lakosságszáma: 57.453 fő (2010. január 1. napján)” 

 

„6. A Társulás tagjainak neve, székhelye, lakosságszáma: 

 

Név Székhely Lakosságszám 2010. 

01.01. 

 Akasztó Község 

Önkormányzata 

 Bócsa Község 

Önkormányzata 

 Császártöltés Község 

Önkormányzata 

 Csengőd Község 

Önkormányzata 

 Fülöpszállás Község 

Önkormányzata 

 Imrehegy Község 

Önkormányzata 

 Izsák Város 

Önkormányzata 

 Kaskantyú Község 

Önkormányzata 

 Kecel Város 

Önkormányzata 

 Kiskőrös Város 

Önkormányzata 

 Páhi Község 

Önkormányzata 

 Soltszentimre Község 

Önkormányzata 

 Soltvadkert Város 

Önkormányzata 

 Tabdi Község 

Önkormányzata 

 Tázlár Község 

Önkormányzata 

 6221 Akasztó, Fő u. 40. 

 

 6238 Bócsa, Rákóczi u. 27.  

 

 6239 Császártöltés, Keceli 

u. 107. 

 6222 Csengőd, Dózsa Gy. 

u. 35. 

 6085 Fülöpszállás, Kossuth 

u. 2. 

 6238 Imrehegy, Kossuth tér 

11. 

 6070 Izsák, Szabadság tér 

1. 

 6211 Kaskantyú, Hunyadi 

u. 16. 

 6237 Kecel, Fő tér 1. 

 

 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. 

 

 6075 Páhi, Vasút u. 2. 

 

 6223 Soltszentimre, Hősök 

tere 1. 

 6230 Soltvadkert, Kossuth 

u. 6. 

 6224 Tabdi, Kossuth Lajos 

utca 9. 

 6236 Tázlár, Templom köz 

2. 

 3511 

 

 1891 

 

 2561 

 

 2251 

 

 2441 

 

 736 

 

 6099 

 

 1032 

 

 8985 

 

 14742 

 

 1255 

 

 1334 

 

 7682 

 

 1173 

 

 1760 

 

 

3.  A Megállapodás „V. A Társulás Munkaszervezete” pont 2. pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
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„2.  A Kistérségi Iroda közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozóinak 

létszáma hét fő: 

a) Irodavezető, 

b) gazdasági vezető, 

c) gazdasági ügyintéző I, 

d) gazdasági ügyintéző II, 

e) közoktatási ügyintéző, 

f) területfejlesztési munkatárs, 

g) kistérségi ügyintéző.” 

 

4.  A Megállapodás módosítását a települési önkormányzatok képviselő-testületei a Ktt. 1. 

§. (9) bekezdés b) pontja alapján minősített többséggel hozott határozattal elfogadták. 

 

 

Dátum: ______________________________ 

 

 
Önkormányzat megnevezése   Polgármester aláírása   Képviselőtestületi döntés 

          kelte, száma 

Akasztó Község Önkormányzata   _____________________  _____________________ 

Bócsa Község Önkormányzata   _____________________  _____________________ 

Császártöltés Község Önkormányzata _____________________  _____________________ 

Csengőd Község Önkormányzata  _____________________  _____________________ 

Fülöpszállás Község Önkormányzata _____________________  _____________________ 

Imrehegy Község Önkormányzata  _____________________  _____________________ 

Izsák Város Önkormányzata   _____________________  _____________________ 

Kaskantyú Község Önkormányzata  _____________________  _____________________ 

Kecel Város Önkormányzata   _____________________  _____________________ 

Kiskőrös Város Önkormányzata   _____________________  _____________________ 

Páhi Község Önkormányzata   _____________________  _____________________ 

Soltszentimre Község Önkormányzata  _____________________  _____________________ 

Soltvadkert Város Önkormányzata   _____________________  _____________________ 

Tabdi Község Önkormányzata   _____________________  _____________________ 

Tázlár Község Önkormányzata   _____________________  _____________________ 

 

 


