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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

6/2011. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. június 21. napján 

(kedd) 16
30

 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről.  

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal  

 

Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Kukucska Sándor alpolgármester, Kiss Pál, Sáfár 

Jánosné, Kelemen István, Hermanné Németh Andrea, Turú Gyula képviselők. 

            Filus Jánosné jegyző 

Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Hiányzik:      ---- 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Üdvözli a megjelenteket. Tájékoztatja a képviselőket a rendkívüli testületi ülés 

összehívásának okáról. Nem volt idő meghívó kiküldésére, telefonon történt az ülés 

összehívása. Megállapítja a határozatképességet, ismerteti a napirendi pontokat. 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: 

 

Kelemen István és Kiss Pál 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.) Folyószámlahitel meghosszabbítása. 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Bejelentések, egyéb ügyek 

 

1.) napirend 

Folyószámlahitel meghosszabbítása. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A folyószámla hitelünk július 8.-án jár le, a múlt héten már a papírok előkészítése megtörtént, 

változatlan formában kívánjuk igénybe venni, 21 m. Ft keretben, nem emelünk rajta. Fedezete 

az értékpapír állomány. Részünkről nincs semmi változtatás, és úgy tudom, hogy a 

pénzintézet részéről sincs. A meghosszabbításról kell a testületnek dönteni.  
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Kelemen István  és Sáfár Jánosné képviselő: 

Az előterjesztés egyértelmű. 

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

Egyet ért a hitel felvételével. 

 

A napirendhez más hozzászólás nem volt. 

Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé 

elfogadásra. 

 

     /2011.(   ) sz. Képv. test. hat. 

Folyószámlahitel meghosszabbítása 

 

HATÁROZAT  TERVEZET 

 

Kaskantyú község képviselő-testülete a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezettel 

hitelszerződést köt folyószámlahitel igénybevételére 1 éves időtartamra. 

A folyószámla hitelkeret 21.000.000,-Ft, azaz Huszonegymillió forint. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
 

A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

23/2011.(VII. 5.)sz.Képv.test.hat 

Folyószámlahitel meghosszabbítása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Kaskantyú község képviselő-testülete a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezettel 

hitelszerződést köt folyószámlahitel igénybevételére 1 éves időtartamra. 

A folyószámla hitelkeret 21.000.000,-Ft, azaz Huszonegymillió forint. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
2. napirend 

Bejelentések, egyéb ügyek 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

ÖNHIKI: nem nyertünk az első körben. A második (szeptember) ismét lehet igényt 

benyújtani, próbálkozni fogunk. A hivatalos magyarázat szerint azok kaptak, akiknek 60 

napnál régebbi kifizetetlen számláik vannak. A működést át kell gondolni, feladatokat nem 

kellene lemondanunk, a falu életét ez ne rázza meg. Úgy gondolom, hogy meg tudjuk majd 

oldani.  
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Hét végén idősek napja, 16.
00

 órától van vendégvárás, műsor és vacsora. A bócsai nyugdíjas 

zenekar és az asszonykórus jelezte részvételét a rendezvényen, műsort is adnak, a zenekar 

pedig tovább zenélne mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. A polgármesterük is jelen lesz. 

Kérem a Képviselő Testületet, hogy vegyenek részt a rendezvényen, és segítsenek a 

lebonyolításban.  

 

Az óvoda és a konyha nyílászáró cseréje megtörtént, hátra van még a szúnyogháló feltétele és 

az utómunkálatok elvégzése.  

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

Nálunk a konténerekben van hely az ablaküvegeknek.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Úgy fél konténernyi üveg van, nagy segítség lenne. 

Ivóvízminőség javító program: sokat beszéltünk róla, 182 m. Ft értékű beruházás. A legutóbbi 

értesülés szerint 0% az önrész. A koncepciót még nem tudjuk.  

Közmunkások: július 01.-től parlagfű mentesítésre 2 hónap időtartamban 4 főt 

foglalkoztatunk (Kistérségi program). Parkok takarítása, sportpálya, önkormányzati csatornák 

átereszek rendbetétele, kivezető út két oldalának takarítása. Rendezett képet tudunk 

kialakítani. Géphiánnyal küszködünk, a fűnyíróink nem tudom meddig bírják ezt a terhelést.  

Közútkezelővel alkudozunk, a padkázást megcsinálták, az árok elvezetését is megcsinálják, a 

kövesút felújítása jönne, arra nincs pénz. A Cebei iskoláig meg tudják csinálni az utat. 

Ráhatásom erre nincs, kérni kérhetek, maximum tudomásul veszik.  

  

Turú Gyula képviselő: 

A szombati rendezvényen nem tudok részt venni. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Előbb kezdenénk, mint ahogy érkeznek a vendégek. Önkormányzati szinten mi vendéglátók 

vagyunk és nem vendégek, segítők, koordinálók. Fontos, hogy felkészült legyen a csapat. A 

segítséget nagyon szívesen látjuk. Majdnem 200 fő jelzett vissza, hogy részt fog venni.  

Fellépőkkel és segítőkkel együtt 300 főre kell számolnunk.  

 

Oktatási helyzet: A változás akár pozitív dolgokat is hozhat. Demográfiai hullámvölgyben 

vagyunk. Országosan 72 intézmény került át az egyházak fenntartásába. A következő 

hullámban feltehetően változik a finanszírozás módja.  

 

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

 

Kmft. 

 

 

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

       polgármester  jegyző 

 

 

 (:Kelemen István:)       (:Kiss Pál:) 

            jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő   


