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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

7/2011. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. 

napján (kedd) 16
30

 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.  

 

Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozó terme 

 

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

            Filus Jánosné jegyző 

            Kukucska Ágnes gazdálkodási előadó 

Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Hiányzik:      Kukucska Sándor alpolgármester, Kelemen István, Hermanné Németh Andrea  

          képviselők 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, ismerteti a napirendi 

pontokat. 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: 

 

Sáfár Jánosné és Turú Gyula 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. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. Az Önkormányzat költségvetésének 2011. I félévi végrehajtása 

 Előterjesztő: polgármester 

 

3. A helyi adóbevételek I félévi teljesítése 

Előterjesztő: adóügyi főmunkatárs 

 

4. ÖNHIKI pályázat benyújtása 

Előterjesztő: polgármester 
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5. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet alkotása 

Előterjesztő: jegyző 

 

6. Első lakáshoz jutók kérelmének elbírálása (zárt ülés) 

Előterjesztő: jegyző 

 

7. Ápolási díj ügyében érkezett kérelem elbírálása (zárt ülés) 

Előterjesztő: jegyző 

 

8. Telenor és Vodafone ajánlata bérleti díj módosítására és új bázisállomás létrehozására. 

Előterjesztő: jegyző 

 

9. Települési honlappal kapcsolatos tájékoztatás. 

Előterjesztő: polgármester 

 

10. Bejelentések, egyéb ügyek 

 

1.) napirend 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása. 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

37.070 Ft-tal növekedett a bevételi előirányzatunk, a 2011. évi bérkompenzációval, 

ekkora összeggel viszont a hitel állomány csökkent. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Ha jól számolom négy hónapunk van hátra ebből az évből. Nem lehet számítani az 

ÖNHIKI támogatásra. A nagyvárosok is rossz helyzetben vannak. A kórházak, az 

önkormányzatok nagy bajban vannak, én így látom.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Nem tudunk mit csinálni. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Lehet, hogy nem kapunk semmit, de mindenesetre megpróbáljuk újra az ÖNHIKI 

támogatás igénylését. Lehet, hogy most a kicsik kapnak valamennyit, hiszen a mi 

igényünk „nem akkora tétel”. Sok önkormányzat el van adósodva. Ésszel kell lennünk, 

társulási formában látunk el közös feladatokat olyan önkormányzatokkal, akik nagy 

bajban vannak. ÖNHIKI: nem egyszerű, bízom benne, ha nem is sokat, de kapni fogunk 

valamennyi pénzt.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben foglalt 

rendelet tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
 

A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv 

1. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 
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Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2011.(VIII. 31.) önkormányzati rendelete 

 

Kaskantyú Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 

1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 
 

2.) napirend 

Az Önkormányzat költségvetésének 2011. I félévi végrehajtása. 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

Kiss Pál képviselő: 

El lehet fogadni, nem változik ha egy – két mondatot még hozzáfűzünk. Jól dolgozott a 

költségvetési előadó.  

 

Sáfár Jánosné képviselő: 

Az előterjesztés egyértelmű. Szép munka.  

 

Turú Gyula képviselő: 

Egyet értek az elhangzottakkal. 

 

A napirendhez más hozzászólás nem volt. 

Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat tervezetet terjeszti a 

képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
 

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

határozatot hozta: 

 

24/2011.(VIII. 30.)sz.Képv.test.hat 

Az önkormányzat költségvetésének 

I. félévi teljesítése 

 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete Kaskantyú község önkormányzata 2011. évi 

költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 
 

3.) napirend 

A helyi adóbevételek I félévi teljesítése 

Írásos előterjesztés kiküldve. 
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Filus Jánosné jegyző: 

A gépjárműadónál van a legtöbb hátralék. Van két vállalkozás, akik nem fizetnek rendesen, ez 

okozza a legtöbb hátralékot. 

 

A napirendhez más hozzászólás nem volt. 

Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat tervezetet terjeszti a 

képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
 

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

határozatot hozta: 

 

25/2011.(VIII. 31.)sz.Képv.test.hat 

Az adóbevételek I. félévi alakulása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete az adóbevételek I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
 

4.) napirend 

ÖNHIKI pályázat benyújtása 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Az előző nekifutástól sokban nem különbözik. Erről már egyszer tárgyaltunk. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Hátha kapunk valamit, bár sikerülne.  

 

A napirendhez más hozzászólás nem volt. 

Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat tervezetet terjeszti a 

képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
 

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

határozatot hozta: 

 

26/2011. (VIII. 30.) sz. Képv.test.hat 

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 

lévő önkormányzatok 2011. évi  

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 

H A T Á R O Z A T 
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1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi 

költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX törvény 6. számú melléklet 2. pontja 

alapján (a továbbiakban: 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az 

önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 

2. Kaskantyú Község Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 

lévő  önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a 

következő nyilatkozatot teszi: 

 I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő, 

vagy a feletti. 

 II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. 

évben ilyen jogcímen 7 996 ezer forint összegű bevételt tervez. 

 III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított 

költségvetési rendeletét 19 920 ezer forint összegű működési célú hiánnyal 

fogadta el. 

 IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja 

meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső 

határát. 

 V. Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem 

kötelezett. 

Határidő: 2011. szeptember 10. 

Felelős: polgármester 

 

 
 

5.) napirend 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet alkotása. 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Mikor csináltunk erről módosítást? 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Idén már módosította a testület ezt a rendeletet. Szeptember 1-től változik a lakásfenntartási 

támogatásra vonatkozó szabályozás, valamint az új jogalkotásról szóló törvény és a 

végrehajtásáról szóló IRM rendelet változása miatt is szükséges új rendelet alkotása. 

Hézagosnak tűnik a helyi rendelet tervezet, mivel a magasabb szintű jogszabály szövegét nem 

szabad beemelni.  

 

Kiss Pál képviselő: 

A temetés költsége nem lehet 50.000 Ft, ennyiből nem lehet.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

A temetési segély adható támogatási forma, erről is dönteni kellene, hogy akarja-e a testület? 
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Ujházi Zsolt polgármester: 

Menjünk végig, hogy milyen segélyeket ad a testület: 

Lakásfenntartási támogatás 

Átmeneti segély 

Közgyógyellátás 

Étkeztetés 

Temetési segély 

Születési segély 

Házi segítségnyújtás 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások térítési díja 

 

Én annyiban módosítanék, hogy a születési segélyt (jelenleg 10.000 Ft) megemelném 5.000 

Ft-tal, és a temetési segélyt elhagynám, hiszen annyira kis mértékű az amit adni tudunk, hogy 

a temetési költségeknél alig van jelentősége. A születési segélynél viszont a 15 000 Ft már 

hathatósabb segítségnek tűnik. 

 

Kiss Pál képviselő: 

A szociális állapot szabja meg. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Szükség esetén átmeneti segélyt lehet adni. Az idős emberek nagy része gondoskodik az 

eltemettetéséről. 

 

Sáfár Jánosné és Turú Gyula képviselő: 

Egyetértek a módosítással. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Az étkeztetésnél a testület jogosultsági feltételként jövedelemhatárt is előírhat. Kérdés, hogy 

akar-e a testület ezzel élni. 

  

Ujházi Zsolt polgármester: 

Eddig kapta minden igénylő, de kiköthetjük jövedelem alapján is. Az idősekről van szó, akik 

szociális étkeztetést vesznek igénybe.  

 

Sáfár Jánosné képviselő: 

Hányan vannak? 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Átlagban 15 fő veszi igénybe ezt az étkeztetést. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Mi volna a határ, amit az egy főre jutó jövedelemként meghatároznánk? 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Javaslom, hogy az öregségi nyugdíjminimum 250 % -a. 2,5 x 28.500 Ft = 71.250 Ft. 

Amennyiben a képviselő-testület élni kíván ezzel a szabályozással a rendelet 4. mellékletét is 

módosítani kell úgy, hogy a jövedelemnyilatkozatból a család egy főre jutó jövedelme is 

megállapítható legyen. 

 

A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslatokkal. 
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Egyéb hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester összefoglalja az eddig elhangzott 

javaslatokat. 

A képviselő-testület megszünteti a temetési segélyt, ezáltal a rendelet tervezet 5 §-a kikerül a 

rendeletből, ezzel egyidejűleg az utána következő §-ok számai 1-el csökkennek. A tervezet 1.§ 

(2) bekezdésében szereplő temetési segély szövegrész is kiemelésre kerül. A születési segély 

összege 10 000 Ft-ról 15 000 Ft-ra emelkedik. Az étkeztetést szabályozó 7. § (1) bekezdése az 

alábbi szövegrésszel egészül ki: …..”feltéve, hogy a család egy főre jutó jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.” A 4. melléklet 

jövedelem nyilatkozata úgy módosul, hogy abból az egész család jövedelme megállapítható 

legyen. 

Ujházi Zsolt polgármester a fenti módosításokkal együtt terjeszti a kiküldött rendelet 

tervezetet  a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
 

A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv 

2. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2011.(VIII. 31.) önkormányzati rendelete 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

 

 

 
6.) napirend 

Első lakáshoz jutók kérelmének elbírálása 

 

Zárt ülésen tárgyalva. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.  

 

 
 

7. )napirend  

Ápolási díj ügyében érkezett kérelem elbírálása (zárt ülés) 

 

Zárt ülésen tárgyalva. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.  

 

 
 

8.) napirend 

Telenor és Vodafone ajánlata bérleti díj módosítására és új bázisállomás létrehozására. 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A Telenor (Pannon GSM) tavaly szerette volna módosítani a szerződésben meghatározott 

bérleti díjat, amit akkor nem állt módunkban elfogadni, csökkenteni akarta a díjat. Újabb 

megkereséssel fordultak felénk, természetesen teljesítették a szerződésben rögzítetteket. A 

VODAFONE is megkereste az önkormányzatot, hogy szeretne felszerelni egy bázis állomást 

olyan helyre, ami 30 méter magasan van. Ez nálunk csak a víztoronynál megoldható. Az 
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ivóvízminőség – javító program megvalósulásával a jelenlegi víztorony lebontásra kerül, és új 

– nagyobb kapacitású, 5 méterrel magasabb, a szivattyúkat kevésbé megterhelő – kerül 

felállításra a sportpálya melletti területen. Mindezt a Telenorral (Pannon) is egyeztetni kell, és 

a velük kötendő megállapodásban rögzíteni szükséges, hogy mi az áttelepülés 

(bázisállomások) költségeit nem tudjuk bevállalni, nem tudunk ebbe beleinvesztálni. A másik 

fontos kérdés az idő, nem tudjuk, hogy mindez mikor lesz. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

A VODAFONE csak egy szándéknyilatkozatot kért, konkrét egyeztetés csak utána lesz.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A Telenor és a Vodafone kérelmében is határoznunk kell. 

A napirendhez más hozzászólás nem volt. 

Ujházi Zsolt polgármester az írásban kiküldött határozat tervezetet terjeszti a képviselő-

testület elé elfogadásra. 

 
 

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

határozatot hozta: 

 

29/2011.(VIII. 30.)sz.Képv.test.hat 

Telenor bérleti szerződés módosítása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Telenor Magyarország Zrt. 

ajánlatát a jelenleg érvényben lévő bérleti szerződés módosítására. 

A módosítás értelmében 

 a 2011 – 2014évekre vonatkozóan a 2011. évi bérleti díj 3,5 szerese kerül 

Telenor által előre, egy összegben kifizetésre, 

 a bérleti szerződés újrakötésre kerül minimum 3 év futamidő hosszabbítással. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a bérleti szerződés újrakötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Ujházi Zsolt polgármester az írásban kiküldött határozat tervezetet terjeszti a képviselő-

testület elé elfogadásra. 

 

 
 

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

határozatot hozta: 

 

30/2011.(VIII. 30.)sz.Képv.test.hat 

Szándéknyilatkozat Vodafone 

bázisállomás létesítésére. 

 

H A T Á R O Z A T 
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Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyet ért a Vodafone bázisállomás 

létesítésével. Megbízza a polgármestert a bérleti szerződés előkészítésével. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 
9.) napirend 

Települési honlappal kapcsolatos tájékoztatás. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

A HUFBAU AKKER képviselője megkereséssel élt, hogy a honlapunkon egy bannert 

(hirdetés) szeretnének elhelyezni. Mi megkerestük azt a szakembert, aki készítette a honlapot, 

lehetőség van rá, de árakat nem tudott. 

 

Sáfár Jánosné képviselő: 

Kérdezzétek meg a Csányi Józsefet. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Szerintem az első 5 vagy 10 hirdető ebben az évben ingyen tehesse fel a saját hirdetését a 

települési honlapunkra. 

 

A napirendhez más hozzászólás nem volt. 

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

elfogadásra. 

 

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

Hirdetés települési honlapon 

HATÁROZAT  TERVEZET 

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a települési 

honlapra ebben az évben az első 10 jelentkező ingyenesen tehessen fel hirdetést.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
 

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

határozatot hozta: 

 

31/2011.(VIII. 30.)sz.Képv.test.hat 

Hirdetés települési honlapon 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a települési 

honlapra ebben az évben az első 10 jelentkező ingyenesen tehessen fel hirdetést.  

 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: polgármester 

 
10.) napirend 

Bejelentések, egyéb ügyek 

Filus Jánosné jegyző: 

Jánoshalma Város Önkormányzata megkereséssel fordult többek között hozzánk is, hogy a 

Kunfehértói gyermektáborban lévő tulajdon részét felajánlja értékesítésre. A város 

tulajdonrésze 3/20-ad, értéke 6 007 500 Ft. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Nincs vásárlási szándékunk, a jelenlegi anyagi lehetőségünk tükrében nem is lehet. 

A napirendhez más hozzászólás nem volt. 

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

elfogadásra. 

 

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

Kunfehértói táborban lévő 

tulajdonrész értékesítése 

HATÁROZAT  TERVEZET 

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem él Jánoshalma Város 

Önkormányzata által felajánlott - a Kunfehértói gyermektáborban lévő - tulajdoni részének 

megvásárlásával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
 

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

határozatot hozta: 

 

32/2011.(VIII. 30.)sz.Képv.test.hat 

Kunfehértói táborban lévő 

tulajdonrész értékesítése 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem él Jánoshalma Város 

Önkormányzata által felajánlott - a Kunfehértói gyermektáborban lévő - tulajdoni részének 

megvásárlásával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Turú Gyula képviselő: 

A falunapra szedett 300 Ft helypénz beszedésével értünk – e el valamit?  

Miért nem tudjuk az időpontokat tartani? 

A hangosítás nagyon rossz volt, nem lehetne ezt máskor jobban csinálni? 

Filus Jánosné jegyző: 
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Folyamatban van az elszámolás készítése. A nyugdíjasoknál van még, aki nem fizetett. A 

testület meg fogja kapni a pontos elszámolást úgy, mint eddig minden évben.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A felvonulás később indult, mint kellett volna. Akkor már emelkedettebb a hangulat, és nehéz 

irányítani a lovasokat, hiába is próbálkozott vele a Recska Tibor. 

A hangosítással kapcsolatban meg volt a felelős, nincs probléma sem a hangfalakkal, sem az 

erősítővel, mind a kettő képes a teret betölteni megfelelő hanggal. Előző nap megbeszéltem  

ifjabb Kelemen Istvánnal, hogy állítson össze mindent úgy, hogy az jól szóljon, a 

mikrofonokig nem jutottak el.  Van 5 mikrofonunk (2 vezeték nélküli, 3 vezetékes) ezeket el 

lehetett volna helyezni úgy a színpadon, hogy ez jól szóljon. Nagyon sok ember munkája 

benne volt ebben a műsorban. Következő nap reggel, pedig az összes cucc kint volt hagyva, a 

Kelemen Pisti meg volt ezzel bízva, nála volt az Egészségház kulcsa is. Szerencse, hogy nem 

vittek el semmit. Legközelebb meg kell bízni ezzel foglalkozó szakembert, hogy egész napra 

vállalja el a hangosítást, 30.000 Ft-ból meg lehet oldani.  

 

Kiss Pál képviselő: 

Kultúra ellenesek az emberek. 

 

Turú Gyula képviselő: 

Igen máskor a hangosítás legyen normális. 

 

 

 

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

 

Kmft. 

 

 

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

       polgármester  jegyző 

 

 

 (:Sáfár Jánosné:)       (:Turú Gyula:) 

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

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2011.(VIII. 31.) önkormányzati rendelete 

 

Kaskantyú Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 

1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A Kaskantyú Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

„ 2. § (1) Kaskantyú Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 

a) bevételi főösszegét 75 628 000 forintban 

b) kiadási  főösszegét 102 707 000 forintban 

c) hiányát 27 079 000 forintban állapítja meg. 

 

(2) A hiány pótlására és a pénzügyi egyensúly megteremtésére 27 079 000 forint működési 

hitel előirányzatot állapít meg.” 

2.§ 

 

A Rendelet 1.a, 1.b, 2, 7 és 12. mellékletei helyébe e rendelet azonos számú mellékletei 

lépnek. 

 

3.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

 

 

 (:Ujházi Zsolt:) (:Filus Jánosné:) 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetve: 2011. augusztus 31. 

 

Filus Jánosné 

   jegyző 
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     1a. Melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

Kaskantyú Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési tervjavaslat pénzforgalmi mérlege 

            (ezer Ft-ban) 

BEVÉTELEK 
2011. évi 
eredeti 

előirányzat 

2011. évi 
módosított 
előirányzat 

 

KIADÁSOK 
2011. évi 
eredeti 

előirányzat 

2011. évi 
módosított 
előirányzat 

 

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: 54 272 54 272  I. 
Önkormányzati költségvetési szervek 
működési kiadásai  

85 806 90 128 

  1. Intézményi működési bevételek 10 604 10 604           

  2.    Önkormányzat saját működési bevétele 43 668 43 668    
Önkormányzati költségvetési szervek 
működési kiadásai 

    

   2.1. Helyi adók 6 696 6 696     
Polgármesteri Hivatal működési 
kiadásai 

85 056 89 378 

    Iparűzési adó 6 696 6 696           

    Vállalkozók kommunális adója               

    Telekadó               

    Építményadó               

   2.2. Átengedett központi adók 36 917 36 917    
Pénzügyi műveletek kiadásai 
(Kamattörlesztés)  

750 750 

    
Személyi jövedelemadó helyben maradó 
része 

4 271 4 271 
    -működési      

    SZJA normatív módon  26 796 26 796     Kamatkiadások 750 750 

    Gépjárműadó 5 850 5 850     
Pénzügyi befektetések 
törlesztése 

    

   2.3. 
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos 
bevételek 

55 55    
 

    

    Bírságok, pótlékok 55 55            

    Egyéb sajátos működési bevétel       II. Felhalmozási, felújítási kiadások 0 0 

II. TÁMOGATÁSOK 10 336 13 213           

  1. Önkormányzat költségvetési támogatása        Felhalmozási kiadások     

   1.1. 
Normatív támogatások (- a felhalmozási 
célú bevételként figyelembe vehető 
normatív állami támogatások) 10 336 10 225 

    
Polgármesteri Hivatal 
felhalmozási kiadásai 

    

   1.2. Központosított támogatások   0           

   1.3 
Normatív, kötött felhasználású központi 
támogatás 

  2 774           

   1.4 
Önkormányzatok egyéb költségvetési 
támogatása 

  214           
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III. 
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ 
BEVÉTELEK  

5 420 5 420           

  1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               

  2. 
Önkormányzat sajátos felhalmozási és 
tőkebevételei 

              

  3. Pénzügyi befektetések bevételei               

  4. 
Magánszemélyek kommunális adója, 
felhalmozási célú 

1 300 1 300            

  5. 

A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve súlyos 
foglalkoztatási gondokkal küzdő települési 
önkormányzat feladataihoz történő 
hozzájárulás (a felhalmozási célú bevételként 
figyelembe vehető normatív állami 
támogatások) 

2 353 2 353           

  6. 

A lakáshoz jutás feladatai (a tárgyévet 
megelőző évi ÖNHIKI támogatásnál 
számításba vett összeg) (a felhalmozási célú 
bevételként figyelembe vehető normatív állami 
támogatások) 

1 767 1 767           

IV. 
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 
(államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) 

1 244 2 723           

  1. Működési célú támogatásértékű bevételek 1 244 2 717           

     - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 1 244 1 244            

  2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek       III. Hitelek      7 159 7 159 

  3. 
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, 
visszatérülések 

  6  
     

    

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT 
VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK 

     
     

    

  
1. 

Működési célú pénzeszköz átvétel 
államháztartáson kívülről 

       Tőketörlesztés     

  
2. 

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 
államháztartáson kívülről  

       
 - működési 

 7 159 7 159 

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE               

VII. HITELEK 27 113 27 079           

  1. Likviditási célú hitel               

   Működési hitel 27 113 27 079           

  2. Felhalmozási célú hitel       IV. Tartalék  5 420 5 420 
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VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK               

  1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele        Céltartalék       

   Önkormányzati pénzmaradvány         Felhalmozási célú tartalék 5 420 5 420 

      BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 98 385 102 707  KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 98 385 102 707 
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   1b. Melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 

   (ezer Ft-ban) 

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 

Megnevezés 
2011. évi 
eredeti 

előirányzat 

2011. évi 
módosított 
előirányzat 

Megnevezés 
2011. évi 
eredeti 

előirányzat 

2011. évi 
módosított 
előirányzat 

M Ű K Ö D T E T É S 

           

Intézmények működési bevétele                                                10 604 10 604 
Önkormányzati költségvetési szervek működési 
kiadásai 

92 965 97 287 

Helyi adók        Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 63 133 67 187 

   iparűzési adó 6 696 6 696   Kamatok törlesztése 750 750 

   vállalkozók kommunális adója     Működési célra átadott pénzeszköz 21 923 22 191 

   telekadó     Hitel 7 159 7 159 

   építményadó     Céltartalék      

Helyi adók összesen 6 696 6 696       

Átengedett központi adók 36 917 36 917       

   személyi jövedelemadó 8 % 4 271 4 271       

   SZJA normatív módon 26 796 26 796       

   Gépjárműadó 5 850 5 850       

Bírságok, pótlékok 55 55       

Egyéb sajátos működési bevételek           

Normatív állami támogatás(- a felhalmozási célú bevételként 
figyelembe vehető normatív állami támogatások) 

10 336 10 225       

Normatív, kötött felhasználású központi támogatás   2 774       

Központosított előirányzatok   0       

Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása   214       

Támogatás értékű bevételek, előző évi támogatások, 
visszatérülések 

1 244 2 723       

Pénzmaradvány           

Likviditási hitel           

Működési hitel 27 113 27 079       

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 92 965 97 287 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 92 965 97 287 
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F E L H A L M O Z Á S 

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek     Felhalmozási kiadások 5 420 5 420 

Területi kiegyenlítő támogatás        Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai     

Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz     Pénzügyi befektetések      

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     Hitel     

      Kamat     

Iparűzési adó     Felhalmozási tartalék 5 420 5 420 

Magánszemélyek kommunális adója, felhalmozási célú 1 300 1 300       

A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő 
települési önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás (a 
felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív 
állami támogatások) 

2 353 2 353       

A lakáshoz jutás feladatai (a tárgyévet megelőző évi ÖNHIKI 
támogatásnál számításba vett összeg) (a felhalmozási célú 
bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) 

1 767 1 767       

Pénzmaradvány             

  önkormányzati pénzmaradvány           

Felhalmozási hitel           

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 420 5 420 
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 
ÖSSZESEN 

5 420 5 420 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 98 385 102 707 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 98 385 102 707 
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       2. melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

KASKANTYÚ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT 

(ezer Ft-ban) 

C
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á

m
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m
e

lt
 

e
lő

ir
á

n
y
z

a
ti
 s

z
á
m

 B E V É T E L E K 
2011. évi 
eredeti 

előirányzat 

2011. évi 
módosított 
előirányzat C

ím
-

n
é
v
 

A
lc

í

m
-

n
é
v
 

Előirányzati 
csoportnév 

Kiemelt előirányzat neve 

        I. FEJEZET: Polgármesteri Hivatal     

1       Saját bevételek       

    1      Működési bevételek     

      1     Intézményi működési bevételek 10 604 10 604 

      2     Önkormányzat sajátos működési bevétele 43 668 43 668 

             - Helyi adók 6 696 6 696 

             - Átengedett központi adók 36 917 36 917 

             - Egyéb sajátos bevételek 55 55 

        Összesen 54 272 54 272 

    2      Felhalmozási és tőkejellegű bevételek     

      1     Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése     

      2     Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel     

      3     Pénzügyi befektetések bevételei     

      4     Magánszemélyek kommunális adója, felhalmozási célú         1 300             1 300     

      5     

A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve 
súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz 
történő hozzájárulás (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető 
normatív állami támogatások) 

        2 353             2 353     

      6     
A lakáshoz jutás feladatai (a tárgyévet megelőző évi ÖNHIKI támogatásnál 
számításba vett összeg) (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető 
normatív állami támogatások) 

        1 767             1 767     

        Összesen         5 420             5 420     

        Cím összesen       59 692           59 692     

        I. FEJEZET ÖSSZESEN 59 692 59 692 

        II. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás     

      1    
Normatív támogatások (- a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető 
normatív állami támogatások) 

10 336 10 225 

        Összesen     
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      2    Központosított előirányzat                  -       

        Összesen     

      3    Normatív kötött felhasználású támogatás           2 774     

        Összesen     

      4    Fejlesztési célú támogatás     

           Összesen     

      5       Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása              214     

           Összesen     

        Összesen     

        II. FEJEZET ÖSSZESEN 10 336 13 213 

        III. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek 1 244 2 723 

1       Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz 1 244 1 244 

      1    Működési célú támogatás értékű bevétel 1 244 1 244 

2       Egyéb szervektől átvett pénzeszköz   1 479 

      1   Működési célú támogatás értékű bevétel   1 479 

      2    Felhalmozási célú, támogatásért. pénzeszköz átvétel      

        Összesen     

        III. FEJEZET ÖSSZESEN 1 244 2 723 

        IV. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel 0 0 

      1     Működési célú pénzeszköz átvétel     

      2     Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel      

        IV. FEJEZET ÖSSZESEN     

        V. FEJEZET: Hitel       

      1     Likviditási hitel     

      2     Működési hitel 27 113 27 079 

      3     Felhalmozási hitel     

        Összesen     

        V. FEJEZET ÖSSZESEN 27 113 27 079 

        VI. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány     

      1     Önkormányzati pénzmaradvány     

                  

        Összesen     

        VI. FEJEZET ÖSSZESEN     

        B E V É T E L E K    Ö S S Z E S E N 98 385 102 707 



 20 

      7. melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÖLTSÉGVETÉS FEJEZET ÉS CÍMRENDJE 2011. ÉVBEN 

SZÁMOK ÉS 
FEJEZETEK 

BEVÉTELEK (Költségvetési rendelet 2.sz. melléklete) KIADÁSOK (Költségvetési rendelet 3. sz. melléklete) 

I. FEJEZET II. FEJEZET III. FEJEZET IV. FEJEZET V. FEJEZET VI. FEJEZET I. FEJEZET II. FEJEZET III. FEJEZET IV. FEJEZET 

POLGÁRMESTE
RI HIVATAL 

KÖZPONTI 
KÖLTSÉGVETÉ
SI TÁMOGATÁS 

TÁMOGATÁSÉRT
ÉKŰ BEVÉTELEK 

ÁLLAMHÁZTART
ÁSON KÍVÜLRŐL 

KAPOTT 
PÉNZESZKÖZ 

ÁTVÉTEL 

HITELEK 
ELŐZŐ ÉVI 

PÉNZMARADVÁNY 
POLGÁRMESTERI 

HIVATAL 
FELHALMOZÁSI 

KIADÁSOK 

HITEL-
TÖRLESZTÉS

EK 
TARTALÉK 

C
ím

 é
s
 c

ím
n

é
v
 

1. Saját bevétel     
1. 

Társadalom-
biztosítástól 

         
1. Önkormányzati 

igazgatási 
feladatok 

    
1. 

Működési 
célú 

    

        2. 
Egyéb 
szervektől 

         
2. Humán 

egészségügyi 
ellátási feladatok 

          

                   
3. 

Szociális feladatok     
2 Hitel, lízing 

kamata 
    

                   

4. 
Könyvtári, 
közművelődési 
feladatok 

    

  

     

                   5. Közétkeztetés            

                   
6. Egyéb 

szakfeladatok 
    

 
     

                                 

A
lc

ím
s
z
á
m

 
é
s
 a

lc
ím

n
é
v
 

                                        
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Előirányzat 
csoport-
szám és 

előirányzat 
csoportnév 

1. 
Működési 
bevételek 

                    
1. Működési 

kiadások 

  
  

1. Működési 
kiadások 

    

2. Felhalmozási 
és tőkejellegű 
bevételek 

                
2. 

Felhalmozási 
kiadások 

  
  

2. Felhalmoz
ási 
kiadások 

    

                                 

                                 

Kiemelt 
előirányzat-

szám és 
kiemelt 

előirányzat-
név 

1. Intézményi 
működési 
bevételek 

1. 
Normatív 
támogatás 

1. Működési célú 
támogatás 
értékű bevétel 

1. 
Működési 
célú 

1. 
Likviditási 
hitel 

1. Önkormányzat 
fejlesztési 
pénzmaradvány 

1. 
Személyi jellegű 
kiadások 

1. Beruházás 1. Működési 
hiteltörleszt
és 

1. 
Általános 
tartalék 

2. Önkormányz
at sajátos 
műk. 
bevétele 

2. 
Központosít
ott 
előirányzat 

2. Felhalmozási 
célú 
támogatás 
értékű bevétel 

2. 
Felhalmozási 
célú 

2. 
Működési 
célú 

2. 
Intézményi 
pénzmaradvány 

2. 
Munkaadókat 
terhelő járulékok 

2. Felújítás   

 

2. 
Felhalmoz
ási 
céltartalék 

1. Tárgyi 
eszközök 
immat. javak 
értékesítése 

3. 
Normatív 
kötött felh. 

      3. 
Felhalmozási 
célú 

  

 

3. 
Dologi jellegű 
kiadások 

3. 
Pénzügyi 
befektetés 
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2. Önkormányz
at sajátos fel-
halmozási és 
tőkejellegű 
bevétele 

4. 
Fejlesztési 
célú 
támogatások 

        

  

 

4. Folyó kiadások 

     

  

  

3. 
Pénzügyi 
befektetések 
bevételei 

5. Önkormányz
atok egyéb 
költségvetési 
támogatása 

           

5. 

Segélyezés          

4. 

Magánszemé
lyek 
kommunális 
adója, 
felhalmozási 
célú 

 

             6. 
Pénzeszköz-
átadás 

  

 

        

5. 

A társadalmi-
gazdasági és 
infrastrukturál
is 
szempontból 
elmaradott, 
illetve súlyos 
foglalkoztatás
i gondokkal 
küzdő 
települési 
önkormányza
t feladataihoz 
történő 
hozzájárulás 
(a 
felhalmozási 
célú 
bevételként 
figyelembe 
vehető 
normatív 
állami 
támogatások) 

                   

  

       

6. 

A lakáshoz 
jutás 
feladatai( a 
tárgyévet 
megelőző évi 
ÖNHIKI 
támogatásnál 
számításba 
vett összeg) 
(a 
felhalmozási 
célú 
bevételként 
figyelembe 
vehető 
normatív 
állami 
támogatások) 
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  12. melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

Kaskantyú Község Önkormányzata 2010. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve 

             (adatok ezer Ft-ban) 

Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 
2009. év 
összesen 

I. Bevételek                           

1. Intézményi működési bevétel 884 884 884 884 884 884 884 884 883 883 883 883 10 604 

2. Helyi adó 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 6 696 

3. Átengedett központi adók: SZJA 2 589 2 589 2 589 2 589 2 589 2 589 2 589 2 589 2 589 2 589 2 589 2 588 31 067 

4. Gépjárműadó 487 487 487 487 487 487 488 488 488 488 488 488 5 850 

5. 
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos 
bevételek 

4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 55 

6. Központi költségvetési támogatás 1 098 1 098 1 098 1 098 1 098 1 135 1 098 1 098 1 098 1 098 1 098 1 098 13 213 

7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 451 451 451 451 452 452 452 452 452 452 452 452 5 420 

8. Támogatásértékű bevételek                         0 

    működési célra 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 226 2 723 

    felhalmozási célra                         0 

9. Átvett pénzeszközök                         0 

10. Pénzmaradvány                         0 

11. Felhalmozási célú hitel                         0 

12. Működési célú hitel 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 223 2 259 2 258 2 259 2 260 2 260 2 260 27 079 

Bevételek összesen 8 558 8 558 8 558 8 558 8 559 8 560 8 560 8 559 8 559 8 560 8 560 8 558 102 707 

II. Kiadások                           

1. Önkormányzat működési kiadásai                           

    
személyi jellegű kifiz., munkaadói 
járulékok 

3 021 3 021 3 021 3 021 3 021 3 021 3 021 3 020 3 020 3 020 3 020 3 020 36 247 

    dologi kiadások, folyó kiadások 2 247 2 247 2 247 2 247 2 247 2 247 2 247 2 247 2 247 2 247 2 247 2 246 26 963 

    ellátottak pénzbeni juttatásai                         0 

2. Segélyezés 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 393 4 727 

3. Működési célra adott támogatások 1 849 1 849 1 849 1 849 1 849 1 849 1 849 1 849 1 849 1 850 1 850 1 850 22 191 

4. 
Önkormányzat felújítási, felhalmozási 
kiadásai  

                        0 

5. Hiteltörlesztések 596 596 596 596 596 597 597 597 597 597 597 597 7 159 

6. Tartalékok 451 451 451 451 452 452 452 452 452 452 452 452 5 420 

Kiadások összesen 8 558 8 558 8 558 8 558 8 559 8 560 8 560 8 559 8 559 8 560 8 560 8 558 102 707 

Havi halmozott eltérés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

 



jzk. 2. számú melléklete 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2011.(VIII. 31.) önkormányzati rendelete 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés 

b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 35. § (2) 

bekezdésében, 37. § (1) bekezdés d) pontjában, 37/A. § (3) bekezdésében, 38. § (1) bekezdés 

c) pontjában, 38. § (9) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 48.§ (4) 

bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében, 

valamint a 132. §. (4) bekezdés a), b), c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Eljárási szabályok 

 

1.§ 

 

(1) A szociális ellátás iránti kérelmet Kaskantyú Községi Önkormányzata Polgármesteri 

Hivatalához (6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16. szám) lehet benyújtani. 

  

(2) A kérelemhez benyújtandó nyilatkozat és igazolás tartalmát az átmeneti segélyhez a 

rendelet 2. melléklete, a lakásfenntartási támogatáshoz a 3. melléklete, az étkeztetéshez a 4. 

melléklete tartalmazza. 

 

(3) Az eljáró szerv az átmeneti segély és a személyi térítési díj csökkentése vagy elengedése 

iránti kérelemről környezettanulmány alapján dönt. Nem kell környezettanulmányt készíteni, 

ha egyéb eljárás során – egy éven belül – keletkezett iratokból a kérelmező körülményei 

ismertek és azokban lényeges változás nem következett be. 

 

(4) A megállapított pénzbeli ellátásokat a polgármesteri hivatal pénztárában veheti fel a 

jogosult, illetve nyilatkozata alapján bankszámlájára kell utalni.. 

 

(5) A jogosult kérésére, vagy a kifizetés eredménytelensége esetén a segély kifizetése a 

hivatalsegéd közreműködésével történik. 

 

2. Rendszeres szociális segély 

 

 2.§  

 

(1) A rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható, ha a jogosult 

együttműködést vállal a Família Szociális Alapszolgáltatási Központ (Csengőd, Dózsa 

György utca 22.) Családsegítő Központjával (továbbiakban: családsegítő szolgálat). 

 

(2) A családsegítő szolgálat az együttműködő személy szociális helyzetének és mentális 

állapotának megfelelő, egyénre szabott beilleszkedést segítő programot (továbbiakban: 

program) határoz meg.  
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(3) A családsegítő szolgálat által szervezett program típusai az alábbiak:  

- egyéni képességfejlesztő tréningen való részvétel  

- életmódot formáló csoportos foglalkozásokon való részvétel  

- egyéni mentálhigiéniás tanácsadás  

- az egyén felelősségének tudatosítása  

- a munkavégzésre történő felkészülés érdekében esetlegesen képzésben való részvétel 

lehetőségének felkutatása.  

 

(4) Az együttműködő személy a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló határozat 

jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles az együttműködésre kijelölt szervnél 

együttműködési megállapodás megkötése céljából megjelenni, a megállapodás szerint a 

kapcsolatot tartani és a beilleszkedési programokon részt venni.  

 

(5) A jegyző a rendszeres szociális segély megállapításáról, megszüntetéséről szóló jogerős 

határozatot 15 napon belül továbbítja a családsegítő szolgálatnak, aki az együttműködő 

személy és családja életkörülményeinek figyelembevételével meghatározza a program típusait 

és írásban megállapodik az együttműködő személlyel.  

 

(6) A rendszeres szociális segélyben részesülő együttműködő személy az együttműködési 

kötelezettségét megszegi, ha  

a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül 

nem kezdeményezi együttműködőként történő nyilvántartásba vételét, 

b) a beilleszkedést segítő programról az előírt határidőben nem állapodik meg, 

c) a beilleszkedést segítő programon nem jelenik meg 

és neki fel nem róható mulasztását a családsegítő szolgálat által meghatározott időpontig nem 

igazolja.  

 

3. Lakásfenntartási támogatás 

 

3.§ 

 

(1) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250 %-át és a háztartás tagjainak egyikének sincs vagyona. 

 

(2) Helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az 

elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. A 

lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költsége 300 Ft. 

 

(3) Helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság  

a.) ha a háztartásban egy személy lakik 30 nm, 

b.) ha a háztartásban két személy lakik 40 nm, 

c.) ha a háztartásban három személy lakik 50 nm, 

d.) ha a háztartásban négy személy lakik 60 nm, 

e.) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és 

minden további személy után 5-5 nm, 

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 
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(4) A támogatás havi összege a lakásfenntartás havi költségének 20 %-a. A lakásfenntartási 

támogatást 100 Ft-ra kerekítve kell megállapítani, és havi összege nem lehet kevesebb 2500 

Ft-nál. 

 

(5) A támogatási igényt évente két alkalommal március 31-ig és szeptember 30-ig lehet 

benyújtani.  

 

(6) A támogatás elsősorban természetbeni ellátásként kell biztosítani és a támogatott által 

megnevezett szolgáltatónak átutalni.  

 

(7) Ugyanazon lakásra vonatkozóan lakásfenntartási támogatás csak egy jogosultnak 

állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Az (1) 

bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet, és a 

jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészét. 

 

(8) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint e 

rendeletben szabályozott lakásfenntartási támogatásról a polgármester dönt. 

 

4. Átmeneti segély 

 

4.§ 

 

(1) A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint tartósan vagy 

időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére 

 

a.) alkalmanként, 

b.) jövedelem kiegészítő támogatásként rendszeresen 

átmeneti segély nyújtható. 

 

(2) Alkalmanként átmeneti segélyben lehet részesíteni azt a nagykorú személyt, aki önmaga, 

illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy esetenként jelentkező 

többletkiadásai miatt anyagi segítségre szorul és családjában az egy főre jutó jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150 

%-át. 

 

(3) Alkalmankénti átmeneti segélyben lehet részesíteni azt a nagykorú személyt is, akinek a 

családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250 %-át, feltéve, hogy a kérelem benyújtását megelőző egy hónapon 

belüli betegség, közeli hozzátartozó eltemetése, elemi kár következtében került létfenntartást 

veszélyeztető helyzetbe. 

 

(4) Átmeneti segély ugyanazon személy, illetve család részére legfeljebb 5.000 forint, téli 

tüzelő beszerzéséhez legfeljebb 10.000 forint összegben állapítható meg, de a támogatás 

összesen nem haladhatja meg az évi 20.000 forintot. 

 

(5) Jövedelme kiegészítésére rendszeres átmeneti segélyben lehet részesíteni azt a nagykorú 

személyt, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni és 

családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át. 
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(6) Rendszeres átmeneti segélyt legfeljebb 12 hónapra lehet megállapítani. A segély összege 

havonta eltérő mértékű is lehet, de a havi 2.000 forintot nem haladhatja meg és nem lehet 

kevesebb 1.000 forintnál. 

 

(7) Az átmeneti segély megállapításáról a polgármester dönt, melyben meghatározza a segély 

formáját, a folyósítás, illetve az általa meghatározott esetekben a felhasználás igazolásának 

módját. 

 

(8) A segélyt általában készpénzben kell folyósítani, de történhet természetbeni juttatás 

formájában, vagy az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával. 

 

5. Születési segély 

 

5.§ 

 

(1) Születési segélyben részesül a gyermek születését követően az anya. 

 

(2) A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szülők valamelyike, illetve a gyermekét 

egyedül nevelő anya a szülés napját megelőzően legalább egy évvel Kaskantyú községben 

bejelentett lakóhellyel rendelkezzen. Amennyiben a Kaskantyú községi állandó lakóhely 

lakcím-bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, a támogatás nem illeti meg a szülőt. 

 

(3) Nem illeti meg a támogatás azt, akinek a bejelentett lakóhelye ugyan Kaskantyú 

községben van, de életvitelszerűen nem tartózkodik ott. 

 

(4) A támogatás jogosságáról a polgármester határozatban dönt. A támogatás összege 

gyermekenként 15.000 forint. 

 

6. Közgyógyellátás 

 

6.§ 

 

(1) Közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a személynek, akinek a 

családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át és havi rendszeres 

gyógyító ellátás költségének mértéke eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 25 %-át. 

 

(2) A kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását a havi rendszeres gyógyító ellátási 

szükségletről. 

 

7. Étkeztetés 

 

7.§ 

 

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak és eltartottjaiknak a legalább 

napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik 

részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, feltéve, hogy a család egy 

főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

250 %-át. 
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(2) Szociálisan rászorult az a személy, aki 

a) a 65. életévét betöltötte, 

b) mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról 

– részben vagy teljesen – nem tud gondoskodni és ezt orvosi igazolással alátámasztja, 

c) ha a rászoruló személy pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége 

fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részbe képes és ezt 

orvosi igazolással alátámasztja 

 

(3) Az étkeztetésre való jogosultságról a polgármester dönt. 

 

8. Házi segítségnyújtás 

 

8.§ 

 

(1) Házi segítségnyújtás alapszolgáltatást Kaskantyú Község Önkormányzata főállású 

szociális gondozó alkalmazásával biztosítja. 

  

(2) A házi segítségnyújtásra való jogosultságról a polgármester dönt. 

 

9. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díja 

 

9.§ 

 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásért – külön jogszabály alapján 

megállapított – személyi térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díjat e rendelet 1. 

melléklete tartalmazza. 

 

(2) A térítési díjat egyhavi időtartamra előre, a hónap 10. napjáig kell megfizetni. 

 

(3) A személyi térítési díj kérelemre csökkenthető, illetve elengedhető, ha a jogosult 

családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegét és a díj megfizetése a kötelezett és vele együtt élő közeli hozzátartozó 

megélhetését veszélyezteti.  

 

(4) A házi segítségnyújtás igénybevétele térítésmentes. 

 

10. Záró rendelkezések 

 

10.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Kaskantyú 

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 9/2007. (VIII. 1.) és az ezt módosító 9/2008.(VI. 23.), 12/2008.(IX. 12.) 

6/2009.(IV.24.), 7/2010. (XI. 11.) 3/2011. (III. 25.) rendelete hatályát veszti. 

 

 

(:Ujházi Zsolt:)     (Filus Jánosné:) 

  polgármester             jegyző 
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Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2011. augusztus 31. 

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné 

 jegyző 

  

 

1. melléklet a 8/2011.(VIII. 31.) önkormányzati rendelethez 

 

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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2. melléklet a 8/2011.(VIII. 31.) önkormányzati rendelethez 

  

NYILATKOZAT 
 

SZEMÉLYI ADATOK 

 

 

1. Az ellátást igénylő neve: ……………………………………………………………… 

 

       születési neve: ….…………………………szül.helye,ideje:……………………………. 

 

 anyja neve:………………………………... TAJ száma: ……………………………….. 

 

 bejelentett lakóhelyének címe: ………………………………………………………….. 

 

 tartózkodási helyének címe: …………………………………………………………….. 

 

 állampolgársága: ………………………………………………………………………… 

 

 

2. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő: 

  

neve: ……………………………………………………………………………………… 

 

bejelentett lakóhelyének címe: …………………………………………………………… 

 

 

3. Az igénylővel egy háztartásban élő személyek száma: ………………… fő 

 

 

A háztartásban élők  neve: a) ………………………………………………………….. 

 

b)………………………………………… c) ……………………………………………. 

 

d)………………………………………… e) ……………………………………………. 

 

f)…………………………………………. g)……………………………………………. 

 

h)…………………………………………. i)……………………………………………. 
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JÖVEDELMI ADATOK 

 

- a jövedelemnyilatkozatban egy havi nettó jövedelmet kell szerepeltetni, rendszeres 

jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző egy hónap, nem rendszeres 

jövedelem esetén tizenkét hónap átlaga alapján, 

- a jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak másolatát 

(nyugdíjszelvényt, munkáltatói igazolást, szerződést, stb.) is csatolni kell, 

- a nyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írnia. 

 

A jövedelmek típusai Kérelmező 

jövedelme 

Közeli hozzátartozók jövedelme 

a) b) c) d) 

Munkaviszonyból, (munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyból) származó 
jövedelem és táppénz 

     

Társas és egyéni vállalkozás 

jövedelme 

     

Ingatlan, ingó vagyon értékesítéséből, 
(vagyoni értékű jog átruházásából) származó 

jövedelem 

     

Nyugellátás, (baleseti nyugellátás)  

egyéb nyugdíj-szerű ellátás 

     

A gyermek ellátásához  kapcsolódó 

támogatások (GYES,GYED,GYET, csalá-

di pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, stb.) 

     

Önkormányzat és munkaügyi szervek 

által folyósított rendszeres pénzbeli 

ellátások  

     

Föld bérbeadásából származó 

jövedelem 

     

Egyéb, fentiekben fel nem sorolt  

rendszeres jövedelem 

     

Egyéb, fentiekben fel nem sorolt nem 

rendszeres jövedelem 

     

Havi nettó jövedelem  

összesen 

     

 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ____________________ Ft 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatokat az 

önkormányzat a NAV útján ellenőrizheti. 

 

 

 

Dátum: ___________________________                __________________________________ 

                                                                                    kérelmező ( vagy törv.képviselő) aláírása 
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3. melléklet a 8/2011.(VIII. 31.) önkormányzati rendelethez 

     

NYILATKOZAT 
 

SZEMÉLYI ADATOK 

 

1. Az ellátást igénylő neve: ……………………………………………………………… 

 

       születési neve: ….…………………………szül.helye,ideje:……………………………. 

 

 anyja neve:………………………………... TAJ száma: ……………………………….. 

 

 bejelentett lakóhelyének címe: ………………………………………………………….. 

 

 tartózkodási helyének címe: …………………………………………………………….. 

 

 állampolgársága: ………………………………………………………………………… 

 

 

2. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő: 

  

neve: ……………………………………………………………………………………… 

 

bejelentett lakóhelyének címe: …………………………………………………………… 

 

 

3. Az igénylővel egy háztartásban élő személyek száma: ………………… fő 

 

A háztartásban élők neve, születési ideje: 

 

a) ………………………………………………………….. 

 

b)………………………………………… c) ……………………………………………. 

 

d)………………………………………… e) ……………………………………………. 

 

f)…………………………………………. g)……………………………………………. 

 

Fogyasztási egység ……………………. 

 

LAKÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK: 

 

A lakás címe: ………………………………………………….. alapterülete: ……………m
2 

 

A lakás nagyságát hitelt érdemlően  

- igazolni tudom a csatolt okirattal, az irat megnevezése*: ……………………………………. 

 

A lakásban mint tulajdonos*, bérlő*, családtag*, egyéb jogcímen*, mint: 

………………………………………………………………………………………….. lakom. 
(* a megfelelő választ aláhúzással jelölje) 
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JÖVEDELMI ADATOK 

 

- a jövedelemnyilatkozatban egy havi nettó jövedelmet kell szerepeltetni, rendszeres 

jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző egy hónap, nem rendszeres 

jövedelem esetén tizenkét hónap átlaga alapján, 

- a jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak másolatát 

(nyugdíjszelvényt, munkáltatói igazolást, szerződést, stb.) is csatolni kell, 

- a nyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írnia. 

 
A jövedelmek típusai Kérelmező 

jövedelme 

A háztartásban élők jövedelme 

a) b) c) d) e) 

Munkaviszonyból, 

(munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyból) származó 

jövedelem és táppénz 

      

Társas és egyéni vállalkozás 

jövedelme 

      

Ingatlan, ingó vagyon 

értékesítéséből, (vagyoni értékű 

jog átruházásából) származó 

jövedelem 

      

Nyugellátás, (baleseti 

nyugellátás)  egyéb nyugdíj-

szerű ellátás 

      

A gyermek ellátásához  

kapcsolódó támogatások 

(GYES,GYED,GYET, csalá-di 

pótlék, gyermektartásdíj, 

árvaellátás, stb.) 

      

Önkormányzat és munkaügyi 

szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátások  

      

Föld bérbeadásából származó 

jövedelem 

      

Egyéb, fentiekben fel nem 

sorolt  rendszeres jövedelem 

      

Egyéb, fentiekben fel nem 

sorolt nem rendszeres 

jövedelem 

      

Havi nettó jövedelem  

összesen 

      

 

Egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem: ____________________ Ft 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatokat az 

önkormányzat a NAV útján ellenőrizheti. 

 

Dátum: ___________________________                __________________________________ 

                                                                                    kérelmező ( vagy törv.képviselő) aláírása 

__________________________________________________________________________ 

                                  a háztartásban élő (cselekvőképes) személyek aláírása 
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4. melléklet a 8/2011.(VIII. 31.) önkormányzati rendelethez 

 

 

KÉRELEM 

Étkeztetés igénybevételéhez 

 

1. Az ellátást igénybe vevő adatai: 

 

Név:  .............................................................................................................................................  

Leánykori neve:  ...........................................................................................................................  

Anyja neve:  .................................................................................................................................  

Személyi igazolvány száma:  .................................................. TAJ:  ...........................................  

Születési helye, időpontja:  ...........................................................................................................  

Lakóhelye:  ...................................................................................................................................  

Tartózkodási helye:  .....................................................................................................................  

Telefonszáma:  .............................................................................................................................  

Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének) 

a) neve.  .........................................................................................................................  

b) lakóhelye:  .................................................................................................................  

c) telefonszáma:  ............................................................................................................  

2.. Az étkeztetés igénybevételére vonatkozó adatok: 

 

milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: .....................................................  

az étkeztetés módja: 

- helyben fogyasztja 

- elvitelre 

- házhoz vagy lakásra szállítás 

- diétás étkeztetés 

 

Kelt:  ................................................................................................  

 

……………………………………………………………

Az ellátást igénybe vevő  

(törvényes képviselő) aláírása 
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JÖVEDELMI ADATOK 

 

- a jövedelemnyilatkozatban egy havi nettó jövedelmet kell szerepeltetni, rendszeres 

jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző egy hónap, nem rendszeres 

jövedelem esetén tizenkét hónap átlaga alapján, 

- a jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak másolatát 

(nyugdíjszelvényt, munkáltatói igazolást, szerződést, stb.) is csatolni kell, 

- a nyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írnia. 

 

A jövedelmek típusai Kérelmező 

jövedelme 

Közeli hozzátartozók jövedelme 

a) b) c) d) 

Munkaviszonyból, (munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyból) származó 
jövedelem és táppénz 

     

Társas és egyéni vállalkozás 

jövedelme 

     

Ingatlan, ingó vagyon értékesítéséből, 
(vagyoni értékű jog átruházásából) származó 

jövedelem 

     

Nyugellátás, (baleseti nyugellátás)  

egyéb nyugdíj-szerű ellátás 

     

A gyermek ellátásához  kapcsolódó 

támogatások (GYES,GYED,GYET, csalá-

di pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, stb.) 

     

Önkormányzat és munkaügyi szervek 

által folyósított rendszeres pénzbeli 

ellátások  

     

Föld bérbeadásából származó 

jövedelem 

     

Egyéb, fentiekben fel nem sorolt  

rendszeres jövedelem 

     

Egyéb, fentiekben fel nem sorolt nem 

rendszeres jövedelem 

     

Havi nettó jövedelem  

összesen 

     

 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ____________________ Ft 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatokat az 

önkormányzat a NAV útján ellenőrizheti. 

 

 

 

Dátum: ___________________________                __________________________________ 

                                                                                    kérelmező ( vagy törv.képviselő) aláírása 
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Egészségi állapotra vonatkozó adatok étkeztetés igénybevételéhez 

(a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 

Név:  .............................................................................................................................................  

Leánykori neve:  ...........................................................................................................................  

Anyja neve:  .................................................................................................................................  

Személyi igazolvány száma:  .................................................. TAJ:  ...........................................  

Születési helye, időpontja:  ...........................................................................................................  

Lakóhelye:  ...................................................................................................................................  

 

1. Étkeztetés igénybevétele esetén: 

a) önellátásra vonatkozó megállapítások (pl. önellátásra képes, részben képes, segítséggel 

képes stb.):  .......................................................................................................................  

b) szenved-e krónikus betegségben (betegség megnevezése):  ............................................  

c) szenved-e veszélyeztető elmebetegségben:  .....................................................................  

d) szenved-e fogyatékosságban, ha igen milyen típusú és mértékű:  ...................................  

 ..........................................................................................................................................  

e) gyógyszer(ek), diéta:  .......................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

f) egyéb megjegyzések:  .......................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

2. A háziorvos javaslata az étkeztetés igénybevételére:  

a) Az étkeztetés biztosítását javasolom/nem javasolom  

b) Az étkeztetés időtartama határozott/határozatlan időre javasolom. 

c) Határozott idő esetén ……………………………………….időpontig.  

 

3. A háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

Fertőző betegségben szenved:   igen   nem 

 

Kelt:  ...........................................................................  

PH. 

  ..........................................................................  

orvos aláírása 


