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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

10/2011. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. október 25 napján 

(kedden) 16
30

 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.  

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Tanácskozó terme 

 

Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Hermanné Németh Andrea, Kiss Pál, Kelemen 

István, Sáfár Jánosné, Turú Gyula  képviselők. 

            Filus Jánosné jegyző 

            Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Hiányzik:      Kukucska Sándor alpolgármester  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, ismerteti a napirendi pontokat. 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: 

 

Hermanné Németh Andrea és Turú Gyula képviselőket 

 

A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők 

személyére tett javaslatot. A napirendet a testület ellenszavazat nélkül elfogadta.  

 

 

NAPIREND 

 

1. Az Önkormányzat 2011.-2014. évi gazdasági programja. 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. Az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzései terve. 

Előterjesztő: jegyző 

 

3. LEADER pályázat benyújtása 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. Bejelentések, egyéb ügyek 

 

 

 



 2 

1.) napirend 

Az Önkormányzat 2011.-2014. évi gazdasági programja. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett, mivel a képviselő-testület nem határozta 

neg a gazdasági programját. Ezzel az észrevétellel egyet kell értenünk és ennek megfelelően 

meg kell határoznunk a gazdasági programunkat. Abban az időszakban, amikor az 

Önkormányzati törvény radikális változtatások előtt áll, nehéz jövőképet megfogalmazni, 

ami utána számon kérhető. Megpróbálunk maximálisan helyt állni és mindenképpen 

Kaskantyú érdekeit képviselni.  

A képviselők egyet értettek a javaslattal. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Észrevételem annyi, hogy az elhangzottakkal egyetértek, semmi sem biztos, ma olvastam, 

hogy a gépjárműadó, az iparűzési adó és az SZJA jelentős részét el akarják venni.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Új adónemeket akarnak bevezettetni: ház forgalmi értékének 3%-a adóként.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben foglalt 

határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 
 

 
 

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

határozatot hozta: 

 

35/2011.(X. 25.)sz.Képv.test.hat 

Az Önkormányzat 2011-2014. évi 

gazdasági programja 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011-2014. évi Gazdasági programját 

elfogadja. A gazdasági program a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 
 

2.) napirend 

Az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzései terve. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A belső ellenőrzést végző észrevételeket tesz, megkönnyíti a jogszerű, gazdaságos, 

előírásoknak megfelelő működtetést. Elsősorban segítő szándékú és nem szankcionál. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Ha olyan hibát tár fel az ellenőrzés, ami bűncselekmény elkövetésére utal, kötelesek büntető 

eljárást kezdeményezni. A konyha folyamatosan ellenőrizve volt, most más területet 
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javasolok. Normatívától függ hogy bele fér – e mind a két választott ellenőrzés. ÁFA 

bevallással kapcsolatban kérte a kolléganő, hogy szeretne ellenőrzést.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben foglalt 

határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 
 

 
 

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

határozatot hozta: 

 

36/2011.(X. 25.)sz.Képv.test.hat 

A 2012. évi belső ellenőrzési terv 

jóváhagyása 

 

H A T Á R O Z A T 
 
Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § 

(6) bekezdés alapján a 2012. évi belső ellenőrzési tervet a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 
 

3.) napirend 

LEADER pályázat benyújtása 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Az előző ülésen már döntött a testület arról, hogy LEADER pályázat kerül benyújtásra a 

rendezvényterületen lévő szabadtéri színpad tetőszerkezetének megvalósítására. A projek 

adatlap ennek megfelelően benyújtásra került. Az illetékes LEADER HACS a benyújtott 

projektötletet elbírálta és támogatja. Ennek megfelelően kerülhet benyújtásra a konkrét 

pályázat. A mai nappal meghosszabbításra került a pályázat beadási határideje november 15-

ig. Kistérségi ülésen Hirsch Imre tájékoztatást adott mindezekről. Ahhoz, hogy a pályázat 

benyújtható legyen szükséges tervrajz készíttetése is, ami természetesen plusz költségként 

jelentkezik. Napokon belül megkapjuk a terveket (mind az önkormányzat, mind a 

Közalapítvány aki szintén a rendezvényterületen fa szerkezetű filagória felépítésére fog 

pályázni).  mivel egy személlyel terveztetjük mind a kettőt várhatóan az előzetes árajánlattól 

nem sokban fognak eltérni.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Azt nem tudjuk, hogy a tervezési díj kifizetése hogyan lesz. Most kell kifizetni?  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Bízom benn, hogy meg tudjuk oldani. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat tervezetet terjeszti 

a képviselő-testület elé elfogadásra. 
 
     /2011.(.)sz.Képv.test.hat 

LEADER pályázat benyújtása 
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H A T Á R O Z A T  T E R V E Z E T 
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete 

1. Pályázatot nyújt be a LEADER rendezvényhelyszínek, kulturális színterek fejlesztése 

célterületen belül a szabadtéri színpad tetőszerkezetének megépítésére. 

2. A beruházás összköltsége 1 653 939 Ft, mely 1 323 151 Ft. nettó és 330 788 Ft. Áfa 

összeget tartalmaz. Az Áfa tartalmat önerőként kell biztosítani. Az önerő fedezetéhez 

az Önkormányzat igénybe kívánja venni a civil szervezetek anyagi támogatását. A 

hiányzó összeget a 2012. évi költségvetésében biztosítja. 

3. Felhatalmazza Ujházi Zsolt polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be. 

 

Határidő: november 15. 

Felelős: polgármester 

 
 

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

határozatot hozta: 

 

37/2011.(X. 25.)sz.Képv.test.hat 

LEADER pályázat benyújtása 

 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete 

4. Pályázatot nyújt be a LEADER rendezvényhelyszínek, kulturális színterek fejlesztése 

célterületen belül a szabadtéri színpad tetőszerkezetének megépítésére. 

5. A beruházás összköltsége 1 653 939 Ft, mely 1 323 151 Ft. nettó és 330 788 Ft. Áfa 

összeget tartalmaz. Az Áfa tartalmat önerőként kell biztosítani. Az önerő fedezetéhez 

az Önkormányzat igénybe kívánja venni a civil szervezetek anyagi támogatását. A 

hiányzó összeget a 2012. évi költségvetésében biztosítja. 

6. Felhatalmazza Ujházi Zsolt polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be. 

 

Határidő: november 15. 

Felelős: polgármester 

 

 
4.) napirend 

Bejelentések, egyéb ügyek 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Eb-rendészeti telep működtetésével kapcsolatban önerőt biztosítottunk a pályázat 

benyújtásához, most kérik, hogy a megállapodást módosítsuk, és ezt az összeget ne kérjük 

vissza, hanem adjuk át működési célra. Ez kb. 210.000 Ft. Van megállapodás a működtetésre, 

tőlünk sok kutyát el is vittek, ha hívjuk őket, jönnek.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Kistérségi ülésen már felmerült a kérdés, hogy miért lakosságszám alapján és nem kiszállás 

alapján fizetünk. A kistelepüléseken nem a helyi kutyákkal van a probléma, hanem a 

városokból kihozott és kitett ebekkel merül fel probléma. Az eb-telep folytatása, működtetése 
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nem tudjuk hogyan lesz, az biztos, hogy kötelező feladat. Nagyobb települések milliós 

nagyságrendben költenek erre. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Kötelező vizsgálati díjak, étel biztosítása mind költség. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Tervezik ebadó bevezetését is. 

 

Sáfár Jánosné képviselő: 

Kutyánként 3.500 Ft. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Úgy hallottam, hogy az ivartalanított ebek után nem akarják bevezetni. 

 

Más hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat tervezetet terjeszti a 

képviselő-testület elé elfogadásra. 
 
     /2011.(  )sz.Képv.test.hat 

Gyepmesteri telep finanszírozása 

 

H A T Á R O Z A T  T E R V E Z E T 
 

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete a kistérségi gyepmesteri telep pályázat útján 

való megvalósításához nyújtott 175 449,- Ft működési előleget a gyepmesteri telep 

üzemeltetésére engedélyezi felhasználni. 

2. Ennek megfelelően módosítja az Önkormányzat és a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi 

Társulás között létrejött megállapodás 3. pontját, mely a következő szövegrésszel 

egészül ki: „A működési előleget a Társulás a Társulási Tanács 53/2011. (VIII. 31.) 

többcélú Társ. Határozata szerint használhatja fel”. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a módosító megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 
 

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

határozatot hozta: 

 

38/2011.(X. 25.)sz.Képv.test.hat 

Gyepmesteri telep finanszírozása 

 

H A T Á R O Z A T 
 

4. Kaskantyú Község Képviselő-testülete a kistérségi gyepmesteri telep pályázat útján 

való megvalósításához nyújtott 175 449,- Ft működési előleget a gyepmesteri telep 

üzemeltetésére engedélyezi felhasználni. 

5. Ennek megfelelően módosítja az Önkormányzat és a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi 

Társulás között létrejött megállapodás 3. pontját, mely a következő szövegrésszel 
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egészül ki: „A működési előleget a Társulás a Társulási Tanács 53/2011. (VIII. 31.) 

többcélú Társ. Határozata szerint használhatja fel”. 

6. Felhatalmazza a polgármestert a módosító megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 
 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Jégelhárító rendszerrel kapcsolatos megbeszélést tartott már több alkalommal a Kistérség. 

Decemberben kellene indulni, kistérségi szinten 21 – 22 gép kerülne letelepítésre. A rendszer 

lényege, hogy előrejelzés alapján, párologtató rendszerben a jég megelőzésére ezüst kolloidot 

juttat a levegőbe. Magyarországon már több részen hatékonyan működik (kb.80%-os 

eredményesség), kb 160 gép már telepítve van. Ide 1 gép kerülne. Hegyközségeken keresztül 

akarják „erőltetni”, sokan azt mondták, hogy nem kérdés, és beszállnak. Állami forrás is 

látszik, Kaskantyú Község Önkormányzata partner tud lenni ebben a dologban minimális 

befektetéssel. Kérdés, hogy ki fizet? Falugyűlésen is téma lesz, ha lehet előadó meghívásával. 

Éves működtetése gépenként kb. 500.000 – 900.000 Ft (minden benne van). Működtetése 

hogyan történne?  Tervezett forrás erre: úgy tűnik, hogy állami forrásból nagy része 

biztosítható (letelepítés). Találjuk ki, hogy a 900.000 Ft / év működtetési költség hogyan jöhet 

össze? 5.000 ha területből 1.600 ha a Nemzeti Park fenntartásában van (akár megszólíthatók), 

3.800 – 3.900 ha terület lehet művelés alatt. Föld értéke (haszon alapján) kategorizálható lenne 

a gyümölcsös – szőlő- szántó – kaszáló – legelő – erdő egységes árképzés alapján. Ha 300 Ft / 

év / ha átlagot nézünk 3800 ha területre kb. 1.000.000 Ft bevétel képződhet. Ezt nem az 

önkormányzat kezelné, teljesen elkülönített pénzeszköz lehetne. A lakosság itt hosszútávon a 

mezőgazdaságból él, falugyűlésen mindezt el fogjuk mondani. Ebben el kell indulnunk, ne azt 

találjuk ki, hogy hogyan nem lehet.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Kérdés, hogy hogyan lehet ezt a fizetés az érintettekkel kötelezővé tenni. 

  

Ujházi Zsolt polgármester: 

El lehetne azon gondolkodni, hogy nem állna – e érdekünkben mezőőr alkalmazása? Mezőőri 

járulék. Ha telepítésre kerül ilyen gép, azt kezelni kell. Ha lenne mezőőr az Ő munkaköri 

leírásában ezt rögzíteni lehetne. Gondolkodjunk el erről, érdemes lenne a lakosságot 

megkérdezni. Konkrét elképzelésem nincs, ez csak egy lehetőség, mindenképpen kell, hogy a 

lakosság ebben partner legyen. Meg lehet kérdezni a lakosságot. Én a mezőőri szolgálat 

felállításának látnám értelmét, óriási visszatartó ereje van mind a falopások vagy az illegális 

szemétlerakók esetében, mind a seregély időszakban.  

 

Kiss Pál képviselő: 

Hosszú időn keresztül volt itt mezőőr. Akkor is kellett fizetni mezőőri járadékot. Ló után is 

fizettek adót.  Biztos, hogy jó lenne. A jégelhárító rendszerrel kapcsolatban minimális az, amit 

ezért gazdánként éves szinten fizetni kellene.  

 

Kelemen István képviselő: 

Szegényedő világban a gazdák ezt nem fogják. 
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Turú Gyula képviselő: 

Annyira minimális összeg, pár ezer forintból egész évben védve van a jégkár ellen a szőlő. A 

jég okozta kiesés sokkal nagyobb. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Másért odaadjuk, ezen meg gondolkodunk. Szemléleten kellene változtatni. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A működést egységessé akarják tenni. Finanszírozásra javaslatot tudunk tenni a lakosok felé. 

Ez mind akkor jó ha a lakosság partner benne. 

Kérésem: erről a képviselők beszélgessenek az emberekkel, pozitív felhanggal el lehet 

mondani, szinte mindenkit érintő kérdés. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Szórólapon lehetne tájékoztatni.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Falugyűlést november második felében tartanánk, minden házhoz megy majd ki meghívó. 

Miről beszéljünk?  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Sok embernek lenne véleménye, de akkor sem jön el, ha lehetősége van rá. Pénzügyi helyzet, 

jövőkép, tervek, csatornázás. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Ezekről mindig szó esik. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Még három év van hátra a lakossági megtakarítások fizetéséből.  

 

Turú Gyula képviselő: 

Ha lejár? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Kamatostól megkapja mindenki ha nem lesz csatornázás. Ezt is el lehet mondani. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Kaskantyút és Orgoványt összekötő kövesút. Egy megbeszélésen mindenki egyetértett a 

dologgal egyedül a Font Sándor volt, aki feleslegesnek tartotta. Erre nincs pénz. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Ez a megbeszélés még az előző ciklus elején volt. A tervek már elkészültek, sok térképen már 

kövesútként szerepel. A pályázati anyag elkészült, itt vége lett.  

 

Kiss Pál képviselő: 

Keskenyek a földes útjaink.  A szőlőkarók a mezsgyén vannak, és az úton fordulnak. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Mit javasol? Törvény alapján mindenkinek a saját területén kell fordulnia és nem az 

önkormányzati úton. Kövesút tervezésekor (pl. Kaskantyú – Soltvadkert közötti összekötő út) 
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már felmerült olyan probléma, hogy van olyan terület ahol az útra rá van ültetve a szőlő. 

Probléma: megépül az út, fix borítást kap, árok kerül mindkét oldalra, védő fasor az árok 

szélére és még mindig van egy métere az önkormányzatnak. Önkormányzati földes utak 

rendbetételét kezdtük, gondjaink vannak a szomszédokkal, hallottam már olyant is, hogy 

elbirtokolják az utat. Semmi privilégiuma nincs a földszomszédoknak. Több helyen fogunk 

még ilyen problémás helyzetbe kerülni. Érvényt kell szerezni annak, ami az önkormányzaté. A 

vállalkozással szerződést kötöttünk, tárcsázásig jussunk el. 74 km. földes utat kell rendbe 

tennünk, nem megy egyszerre. A falugyűlésen szóba fog jönni biztosan ez a téma.  

 

Kiss Pál képviselő: 

Minek indul reggelente busz Kiskőrösre az iskolásoknak külön és utána a VOLÁNBUSZ? 

Beférnének egy buszra. Itt tudnánk takarékoskodni. Kecskemétre is menetrend szerinti járattal 

járnak a gyerekek iskolába. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Ki kell menni reggel, és megnézni hányan szállnak fel, az iskolabusz szinte tele van. A 

VOLÁNT ostromoltuk már jó párszor ez ügyben, nem tudja bevállalni az iskolához igazodó 

járatot. Persze nekünk is olcsóbb lenne bérletet venni a gyerekeknek (felső tagozatos), kb. 

500.000 Ft / év és kétmillió forintot spórolnánk. Ekkor a leg leterheltebbek a buszjáratok. 4 

évvel ezelőtt, amikor a KTKT indult sok sarkalatos pontja volt, partnerek akartunk lenni, sok 

helyen nem foglalkoztak ezzel. A jövő az, amit Pali bácsi mond.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Mi így biztosítjuk a kötelező iskolai ellátáshoz a bejutást. Ha a szülő másik iskolába járatja a 

gyermekét, ott a szülő fizeti a bérletet és az Ő felelőssége.  

 

Kelemen István képviselő: 

Nem biztos, hogy mindenben spórolnunk kell. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Egy ilyen lépéshez a szülőket is meg kell kérdezni, nekünk biztosítani kell, hogy a gyerekek 

eljussanak Kiskőrösre az iskolába. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Ez csak addig megy, amíg fizetni tudjuk. A felügyelet azonban fontos. Utazik a tanár, 

nyugodtabb a szülő, ezt bármelyik buszon meg lehet oldani.  

 

Turú Gyula képviselő: 

Nem lehet szétnézni olcsóbb busz felé? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A Kistérség a megrendelő. Nem mi kötjük a megállapodást, mi csak a rést fizetjük. Biztos, 

hogy ezen spórolni kell.  Új buszsofőr van, előfordul, hogy előbb indul, lemaradnak a 

gyerekek, meg fogom keresni a vállalkozót.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Falugyűlésen az eb rendészeti telepről is lehetne tájékoztató. 
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Ujházi Zsolt polgármester: 

Adventi ünnepkör: civil kezdeményezésre a rendezvényterületen, 4 pénteken (december 02.-

től) 17 órai kezdettel rövid műsoros esteket tartanánk, forralt bor, meleg tea, gesztenyeárusítás 

is be van tervezve. Cél egy közösségi hely kialakítása. Színpadon Betlehem lenne berendezve, 

adventi kapu és adventi koszorú is emelné az ünnep hangulatát. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Alternatív helyszín ki van jelölve hóesés esetére? 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Témához kapcsolódva tájékoztatom a testületet, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is újra 

szeretném megvalósítani a falu mikulása programot.  

 

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

 

Kmft. 

 

 

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

       polgármester  jegyző 

 

 

 (:Hermanné Németh Andrea:)       (:Turú Gyula:) 

            jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő   
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Bevezetés 

 

 

A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

91. § -ában megfogalmazott kötelezés alapján került sor. 

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a 

ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, 

fejlődjön. 

A Képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban 

meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a 

település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél. 

 

A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre: 

- a Képviselő-testület és a polgármester elképzelései,  

- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete. 

 

Miután kistérségünk és a településen élők jövőjét, jólétét számos a helyi döntéshozók 

akaratán kívülálló tényező is befolyásolja, a gazdasági program azokra az elemekre 

koncentrál, amelyekre az önkormányzat hatással van, célja az intézmények kiegyensúlyozott 

működtetése, fejlesztése, a község fejlődésének elősegítése, a községben lakók 

életkörülményeinek javítása, szinten tartása.  

 

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek két 

irányba is koncentrálnia kell: 

- egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészről 

- a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére. 

 

A célkitűzések megvalósításakor a Képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes 

elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék, 

járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. 

 

A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a 

Képviselő-testületnek biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont. 

Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről 

évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van 

- a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve 

- az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a 

meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására. 

 

A programban minden célkitűzéshez, felsoroláshoz megadásra kerül a célfokozat, mely a 

következő lehet: 

 - mindenképpen megvalósítandó (jele: MM) 

 - kedvező körülmények között megvalósítandó (jele: KM) 

 - megvalósítható (jele: M) 

A programban a célfokozat jelzése például a következő: (CF: MM) 
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1. Kaskantyú  

gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 

 

 

1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései 
 

A kormány gazdasági programja kitér az állam, a gazdasági, az egészségügyi és az oktatási 

reformra. 

 

A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány: 

 

- általánossá kívánja tenni az elektronikus önkormányzati szolgáltatást, 

- egyablakos ügyintézés bevezetése, 

- növelni kívánja az önkormányzatok kistérségi társulásait és kezdeményezi a kötelező 

társulás alkotmányos feltételeinek megteremtését, 

- felülvizsgálja az önkormányzatok és a hivatalok által ellátandó feladatokat, 

- kistelepülések körjegyzőségekbe való tömörülésének ösztönzése, 

- járási rendszer felállítása. 

 

A gazdasági reform keretében a kormány a költségvetési egyensúly helyre állítását célzó 

intézkedéseket kíván hozni, és szerkezet-átalakító reformokat dolgoz ki. 

 

Az oktatási reform keretében a kormány célja, hogy esélyegyenlőséget teremtő korszerű 

közoktatás jöjjön létre, melyben megvalósul a színvonalas oktatás, és az esélykülönbségek 

csökkennek. A program további célja, hogy piacképes tudást adó szakképzés, illetve 

versenyképes minőségi felsőoktatás valósuljon meg. 

 

1.2. A kormány fejlesztési irányai 
 

A kormány a fejlesztési elképzeléseit a fejlesztő állam, a fejlődő magyar vállalkozások, az 

innováció és tudomány, az új energiapolitika, a fejlődő vidék, a területfejlesztés, a növekvő 

foglalkoztatás témakörében határozta meg, melyek kihatnak az Önkormányzatunk fejlesztési 

elképzeléseire is. 

 

A kormányprogram szerint a fejlődés húzóágazatai a modern ipar, az innovatív ágazatok, az 

üzleti és kereskedelmi szolgáltatás és az idegenforgalom. 

 

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése során cél az ország egységének megteremtése, az 

életformában létező csoportok elszigeteltségének csökkentése, ezért bővíteni kell a 

közúthálózatot, korszerűsíteni kell a vasútközlekedést. 

 

A kormány fejleszteni kívánja az építőipart, és meg kívánja teremteni a tisztább és 

egészségesebb környezetet. 
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2. Kaskantyú 

gazdasági helyzete és a várható változások 

 

 

2.1. A vagyoni helyzet 

 

Az Önkormányzat vagyona a 2010. évi zárómérleg alapján 566.245 millió forint.  

A vagyon az elmúlt 5 évben nem nőtt, hanem csökkenést mutat. 

Ennek az az oka, hogy az értékcsökkenés összege magasabb az évi vagyongyarapodásnál. 

 

Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következő: 

 

Vagyonelem megnevezése 
Ingatlan 
db száma 

Az összes 

vagyonból 

a vagyon 

részaránya 

Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a 

kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon) 

144 43,92 % 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott 

feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon) 

60 45,79 % 

Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és 

megterhelhető) 

56 4,91 % 

 

 

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: Polgármester Hivatal, 

továbbá közterületek, 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: Művelődési 

Ház, Óvoda, Iskola, vízmű 

Egyéb vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: mezőgazdasági ingatlanok 

A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása kedvezőtlen, mert nagyon nagy a 

forgalomképtelen, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon aránya.  

 

 

2.2. A pénzügyi helyzet  

 

 

Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt öt évben az alábbiak jellemezték: 

igénybe kellett vennie. Az ÖNHIKI pályázatok eredményei a következők voltak: 

2006. 19 749 eFt. 2007. 13.168 eFt. 2008. 0 eFt. 2009. 4.774 eFt. 2010. 3.550 eFt. 

A Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásának eredménye 2010-ben 

3.500 eFt volt. 

 2010. évben került sor először működési hitel felvételére  

 a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt. 

 

2.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák 

 

 

Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti főösszege az elmúlt 5 évben 130 millió 

forint körül mozgott. 

Kiadások  
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A költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakul: 

 

Megnevezés 
A kiadások aránya és összege 

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

Személyi jellegű kiadások 46,15 % 48.92% 34,07% 33,93% 32,3% 

Munkaadókat terhelő járulékok 13,91 % 14,89% 10,32% 9,41% 8,15% 

Dologi és folyó jellegű kiadások 20,53 % 19,08% 22,89% 24,53% 25,99% 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 % 0% 0% 0% 0% 

Speciális célú támogatások 4,31 % 3,37% 4,74% 5,6% 6,01% 

Átadott pénzeszköz  4,89% 17.98% 21,91% 24,9% 

Felhalmozási kiadások 15,1 % 8,85% 10% 4,62% 2,65% 

Kiadások összesen: 100 % 100% 100% 100% 100% 

Kiadások eFt-ban 135,024 118.983 96.232 89.572 89.311 

 

A költségvetési kiadások közül 

Az oktatási feladat KTKT-nak való átadása miatt 2007-től az önkormányzat 

költségvetése csökkenést mutat. A szűkös költségvetési lehetőségek miatt a 

megmaradt feladat ellátás során is megfigyelhető, hogy csökken a személyi kiadás és a 

felhalmozási kiadás. A dologi kiadások az infláció miatt növekedést mutatnak és a 

KTKT-nak átadott pénzeszköz is folyamatos növekedést mutat. 

 

Bevételek  

 

A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul: 

 

Megnevezés 
A bevételek aránya és összege 

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

Intézményi működési bevételek 5,91 % 6,84% 9,84% 12,53% 11,05% 

Önkormányzatok sajátos 

működési bevételei 

39,59 % 36,08% 44,29% 39,91% 46,5% 

Önkormányzatok költségvetési 

támogatása 

34,45 % 37,42% 23,2% 26,12% 26,64% 

Kiegészítések és visszatérülések 0,95 %     

Felhalmozási és tőkebevételek 8,83 % 10,46% 15,18% 9% 6,74% 

Támogatásértékű bevételek 5,03 % 3,9% 2,76% 4,19% 5,75% 

Támogatási kölcsönök 

visszatérülése, igénybevétele, 

értékpapírok kibocsátásának 

bevétele 

5,24 % 2,89% 0% 0% 0% 

Hitelek 0 % 0% 0% 4,54% 3,32% 

Pénzmaradvány  2,41% 4,73% 3,71% 0% 

Bevételek összesen: 100 % 100% 100% 100% 100% 

Bevételek eFt-ban 144,022 120,923 99,758 90,195 92,330 

 

A költségvetési bevételek közül 

- kis mértékben nőttek intézményi működési bevételek az önkormányzatok sajátos működési 

bevételei (a helyi adó bevételek),  

- csökkentek az önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímen kapott összegek  

- és közel változatlan maradt az egyéb bevételek aránya. 
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- új jogcímként jelenik meg a hitel, mely az önkormányzat likviditását biztosítja. 

 

A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési 

támogatások reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati 

források bevonására lesz szükség. 

 

 

2.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése 

 

Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához 

szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti: 

- Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell 

keresni. Törekedni kell olyan helyi adó rendszer megteremtésére, amely megfelel a 

helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás 

növelésének. 

- A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az 

elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer 

nyújtotta előnyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel 

megteremteni, hogy a legkedvezőbb összegű támogatást kapja).  

- Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait 

és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot 

dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges 

vagyontárgyak kihasználására, (különösen a bérbeadás), valamint az egyes 

vagyontárgyak értékesítésére. 

- A Képviselő-testület rendszeresen figyelemmel kíséri a befektetéseit, értékpapírjait, 

megvizsgálja a lehetséges hozamokat, hasznokat. 

- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott 

célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás 

bevonásával valósítsa meg.  

- A Képviselő-testület körültekintően jár el akkor, ha az Önkormányzat működtetése, 

illetve fejlesztése hitelfelvétel mellett valósítható meg.  

 

 

2.5. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések: 

 

Az Önkormányzatnál a következő beruházások, fejlesztések vannak folyamatban: 

- Jelenleg az önkormányzatnál nincs folyamatban lévő beruházás.  

- Az önkormányzat részt vesz a Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító 

Programban. A beruházás nagy részét uniós támogatás biztosítja, az önerőre is lehet 

pályázatot benyújtani.  
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3. A különböző szintű fejlesztési, szolgáltatási, illetve egyéb programokkal 

kapcsolatos érintettség 

 

 

Az Önkormányzat gazdasági programját alapvetően befolyásolják azok a fejlesztési, 

szolgáltatás megvalósítási és biztosítási, illetve egyéb programok, melyekben területi 

elhelyezkedése, illetve céljai miatt érintett. 

 

Az Önkormányzat országos programokban nem érintett 

 

Az Önkormányzatot érintik az alábbi régiós programok: 

 - Dél-alföldi Reghionális Ivóvízminőség-javító Program 

 

Az Önkormányzat részt vesz a következő kistérségi programokban: 

 - Soltvadkert, Kiskőrös és Kaskantyú új nyomvonalú összekötő út építése, 

 - LEADER program, 
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4. A gazdasági program 

 

 

4.1. Fejlesztési elképzelések 

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-2014. évekre a következő 

általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a 

gazdasági program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.) 

 

Ipar 

 

A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása azért fontos 

feladat, mivel a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, javítják a 

termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez 

juttatják az Önkormányzatot. 

 

A rendezési tervben megtörtént az iparterület kijelölése. 

 

A helyi ipari területtel kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

- El kell végezni az iparterület kialakítását (CF: KM..) 

- Javítani kell a helyi iparterület adottságait, így különösen a következőket: 

- megközelíthetőség,  

- parkolási lehetőség,  

- zöldövezet nagysága stb. (CF: KM..) 

 

A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

- A helyi vállalkozások támogatása, érvényesülésének segítése érdekében össze kell 

állítani az ún. Vállalkozói térképet, mely tartalmazza, hogy a településen mely 

vállalkozások mivel foglalkoznak és milyen címen található a telephelyük. (CF: M.) 

- Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi 

vállalkozásoknak. (CF: M.) 

 

 

Idegenforgalom 

 

Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek. Ki 

kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi 

lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az 

igényeket figyelembe véve egyre szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki 

kell alakítania saját arculatát, és tovább kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét. 

A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet. 

 

Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések 

- Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a 

fejlesztéseket, melyek turisztikailag is kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt 

jelentenek. (CF: M.) 

- A „Kulcsos ház”-ként üzemelő Kaskantyú, Vasút u. 1/a. című ingatlan felújítása és 

bútorzattal való felszerelése megtörtént, jelenleg a külső környezet rendezése indokolt. 

(CF: M.) 
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- Keresni kell egyéb ifjúsági szálláshelyek, táborozási lehetőségek kialakításának 

módjait. (CF: M.) 

- A helyi idegenforgalmi, illetve kereskedelmi egységeket is fel kell venni a Vállalkozói 

térképre. (Ez hozzájárul ismertségük növeléséhez.) (CF: M.) 

- Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken megfelelő 

pihenőhelyek kialakítása (pad, asztal, szeméttároló edény). (CF: M.) 

 

Egyéb, idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

- Támogatni kell az idegenforgalom, illetve a település látogatottságát, ismertségét 

segítő rendezvényeket, biztosítani kell azt, hogy a rendezvények időpontja, programja 

a megyei lapban megjelenjen, a honlapra felkerüljön. (CF: MM.) 

- Fel kell tüntetni az Önkormányzat honlapján a turisztikai lehetőségeket, valamint a 

Vállalkozói térképet, továbbá megjelenési lehetőséget kell biztosítani az 

idegenforgalommal foglalkozó vállalkozások számára is. (CF: M.) 

 

 

Infrastruktúra 

 

Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az 

infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve 

a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a 

továbblépés lehetőségét. 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a 

csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a villamos energia, a 

gáz, a közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások biztosítását. 

 

Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modern kor 

követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. Az informatika terén meg 

kell valósítani azt, hogy 

- az Önkormányzat korszerű honlappal rendelkezzen, melyen az Önkormányzattal és 

intézményeivel kapcsolatos fontosabb tájékoztatás biztosítható, (CF: MM.) 

- az internet hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára. A hozzáférést 

biztosítani kell a következő helyeken: könyvtárban, polgármesteri hivatalban, (CF: 

MM.) 

- az önkormányzati feladatellátásban közreműködő, az informatikai eszközök 

használatát is igénylő területeken történjen meg az érintett személyek számítógép-

kezelési képzése. (CF: M.) 

 

 

4.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése 

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010-2014. évekre az alábbi 

feladatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében: 

 

Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok 

 

A munkanélküliek aránya 8 %, az országos átlag alatt van. Ennek ellenére a 

munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos felad. 
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A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban 

romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat 

szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. 

 

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat: 

- a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi ipart, a helyi 

vállalkozásokat, valamint az idegenforgalommal érintett vállalkozókat, (CF:M.) 

- segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni, 

hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen, (CF:M.)  

- a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn 

a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával, (CF: M.) 

- rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal. (CF:MM.) 

 

Közfoglalkoztatás 

 

A Kormány 2011. évtől Új Közfoglalkoztatási Programot vezetett be az eddigi közcélú 

foglalkoztatás helyett. 

Ennek keretében rövid időtartamú (2-4 hónap) és hosszabb időtartamú (2-12 hónap) 

közfoglalkoztatási pályázati rendszert biztosít nagyarányú állami támogatással (költségek 95 

%-nak, illetve 75-100 %-nak finanszírozásával), melyben Kaskantyú Község Önkormányzata 

részt kíván venni. 

A programban való részt vétel előnyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a 

közfoglalkoztatás ideje munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, 

mivel kedvező anyagi feltételekkel (részben a munkaügyi központ pályázati 

finanszírozásával) tud elláttatni közcélú feladatokat.  

 

A közfoglalkoztatással kapcsolatban az Önkormányzat 

- megvizsgálja a közfoglalkoztatás lehetőségeit, (CF: MM.) 

- kihasználja a közfoglalkoztatás finanszírozási előnyeit. (CF: MM.) 

 

4.3. A településfejlesztési politika célkitűzései 

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy 

az önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak 

olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a 

működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja. 

 

 

A településfejlesztés széles nyilvánossága 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település 

számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a 

biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek 

tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják. 

 

A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések 

- Elkészült a település honlapja, gondoskodni kell a folyamatos karbantartásáról. 

(CF:MM.) 

- A honlapon biztosítani kell a helyet  

- a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak, 
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- a Vállalkozói térképnek,  

- a turisztikai kiadványnak, 

- a település intézményeinek,  

- a helyi civil szervezeteknek,  

- a településen megrendezett programoknak. (CF: MM.) 

- A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és 

önszerveződő közösségeket.(CF: MM.) 

 

 

A településfejlesztés átgondoltsága 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok 

az igények kerüljenek előtérbe,  

- melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető 

településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy 

- melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik, 

- melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak. 

 

A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves 

költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a 

ciklus évei alatt. 

 

A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú 

fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni a következőket: 

- azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni,  

- melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés 

eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 4 éven keresztül) a 

korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással 

számolhat, és/vagy 

- melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő,  

- melyek munkahelyet teremtenek,  

- háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek 

- a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és mely fejleszté- 

sekkel megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal jár, 

- során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az  

Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi 

feltételekkel biztosítható. 

 

 

A településrendezési terv  

 

Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely 

kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét. 

 

A Képviselő-testület feladata, hogy  

- a ciklus ideje alatt áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket 

tegyen a rendezési terv módosítására, (CF: MM.)  

- konkrét lépéseket tegyen a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására. 

(CF: KM.) 
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Felkészülés a pályázatokra 

 

Mivel a Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt jelentős pályázati források nyílnak 

meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati 

tevékenység. 

 

A sikeres pályázatok érdekében: 

- felelősöket kell kijelölni a különböző szintű, jellegű pályázatok figyelemmel 

kísérésére, (CF: KM.)  

- a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező 

személyt/személyeket kell keresni és megbízni (lehet külsős is), (CF: MM.) 

- lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési 

programba való illesztéséhez, (CF: MM.) 

- a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre 

terveket kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége 

miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő, (CF: KM.) 

 

 

Településfejlesztési célok 

 

Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település 

általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához 

kapcsolódnak. 

 

Településfejlesztési célok: 

- Kaskantyú – Soltvabkert- Kiskőrös összekötő út építése (zsáktelepülés 

megszüntetése), 

- Kaskantyú – Orgovány – Kecskemét összekötő út építése (több kistérséget összekötő 

út), 

- rendezvényterület infrastrukturális ellátottságának további bővítése, 

- faluközpont kialakítása, 

- belterületi közút építése,  

- járda építés, 

- középületek környezetének rendezése, parkolók kialakítása, 

- csapadékvíz-elvezető rendszer építése, felújítása, 

- egészséges ivóvíz vezetékrendszer felújítása, építése, 

- szennyvízcsatorna kiépítése, 

- temető létesítményeinek felújítása, építése, 

- buszváró létesítés, 

- építési telkek és ehhez kapcsolódva új utcák kialakítása,  

- nem hasznosított külterületi önkormányzati ingatlanok hasznosításának 

megvizsgálása, 

- turisztikai jellegű területek fejlesztése, kialakítása. 

 

 

4.4. Az adópolitika célkitűzései  

 

Kaskantyú Község Önkormányzata fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések 

megfogalmazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, 

illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire. 
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A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések 

 

A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja 

kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az 

Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört 

illetően. 

2010 évben a következő helyi adónemekből származott bevétel: 

 

- iparűzési 4 881 eFt 

- magánszemélyek kommunális adója 1 238 eFt 

- gépjármű 5 376 eFt 

 

 

A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete: 

- minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi 

adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket, (CF:MM.) 

- adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, 

az adórendelet módosításokról, (CF: MM.) 

- csak olyan adórendeleteket fogad el, amely  

- a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent,  

- nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként,  

 (CF: MM.) 

 

Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy  

- az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik 

az adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a 

szükséges adóvégrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések 

alapján elért eredményekről, (CF: MM.)  

- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást 

kér az adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a 

lehetséges adóalanyok és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének 

eredményéről, (CF: MM.) 

 

4.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 

megoldások 

 

Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között 

fontosnak tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 

intézkedéseket. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a 

hivatala útján látja el. 

 

A Képviselő-testület a következő közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik: 

- épített és természeti környezet védelme, 

- vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, 

- csatornázás, 

- köztemető fenntartás,  

- helyi közutak és közterületek fenntartása, 
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- köztisztaság és településtisztaság fenntartása, 

- közbiztonság helyi feladatainak ellátása, 

- közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, 

- közreműködés a foglalkoztatás megoldásában, 

- gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról,  

- gondoskodás az egészségügyi ellátásról,  

- gondoskodás a szociális ellátásról, 

- gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról, 

- közösségi tér biztosítása, 

- közművelődési tudományos művészeti tevékenység, sport támogatása, 

- egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 
 

 

Közigazgatás 
 

 

Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Kaskantyú Községi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala látja el. 

 

A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges: 

- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése, 

- az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése,  

- az információs szolgáltatás működtetésének kiterjesztése, 

- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása (számítógép, gyors internet 

hozzáférés stb.) 

- a közintézmények akadálymentesítése. (CF: KM.) 

 

Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések: 

- elhasználódott számítógépek cseréje: 5 db, (CF: KM..) 

- fénymásoló csere, (CF: KM.) 

- iroda-berendezések pótlása, (CF: KM.) 

 

Egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodás 

 

  

Az Önkormányzat saját ingatlan gazdálkodási tevékenysége során: 

- Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetőségeit 

rendszeresen megvizsgálja. (CF: MM.) 

 

- A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások biztosításának elsőbbségét, 

majd a felesleges kapacitások gazdaságos kihasználására törekszik. (CF: MM.) 

 

 

Az épített és természeti környezet védelme 

 

A Képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében 

- áttekinti a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve 

természeti értékeket, (CF: KM.) 

- szükség szerint megalkotja a helyi védelemről szóló rendeletét, (CF: KM.) 



 16 

- a helyi építészeti védelmet igénylő épületek esetében vizsgálja a helyi 

néptörténeti kiállítás létrehozásának lehetőségét, illetve bővíti a meglévő 

gyűjteményt.(CF: KM.) 
 

 
 

A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés 

 

 

Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást. 

Az ivóvízzel történő ellátás a Kőrösvíz Kft. szolgáltatón keresztül történik. (A szolgáltatónál 

az Önkormányzat részben tulajdonos.) 

Az ivóvíz hálózat  

- felújítása szükséges a 900 m területen, (CF:KM.) 

- bővítése indokolt a rendezési tervben meghatározott területeken, amennyiben 

ez szükségessé válik. (CF:KM.) 

A közkutak üzemeltetését fenn kell tartani a következő helyeken: Bercsényi u. Hunyadi u. 

Az Ivóvízminőség-javító program megvalósításával a lakosság részére egészséges ivóvíz 

biztosítása. (CF:MM.) 

 

Csapadékvíz-elvezető rendszer  

- karbantartása indokolt különösen a Hunyadi, Úttörő, Deák Ferenc, Ifjúság, 

Május 1. utcákban, (CF:KM.) 

- kiépítése szükséges a Rákóczi utcában. (CF:KM.) 

A csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartását az ingatlan tényleges használója, illetve 

tulajdonosa köteles végezni. 

 

 

Csatornázás 

 

A településen szorgalmazni kell a teljes csatornahálózat kiépítését. 

A csatornahálózat kiépítésre vár a község egész területén. (CF:KM.) 

 

 
 

A köztemető fenntartás 

 

Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos 

feladatokat. 

A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében 

az alábbi feladatok vannak: 

- Gondoskodni kell a köztemető üzemeltetéséről. 

- Köztemető a Kaskantyú 018/2 hrsz-on található, melynek üzemeltetését a    

    Községi Önkormányzat végzi,  

- Biztosítani kell azt, hogy a köztemetők megfeleljenek a jogszabályokban 

meghatározott követelményeknek. Ennek érdekében a következő fejlesztésekre, 

felújításokra van szükség:  

  - A temető bővítése, új sírhelyek kijelölése, (CF: KM.)  

  - A meglévő ravatalozó felújítása, (CF:KM .)  

  - Halott hűtő biztosítása. (CF: KM.)  

   

A helyi közutak és közterületek fenntartása 
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A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan 

kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek. 

- Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása különösen a 

következő útszakaszokon:  

  - Kossuth, Bercsényi, Hunyadi, Vasút, Petőfi, Rákóczi u. (CF:KM.) 

 - Új utak építése szükséges a következő területeken: 

  - aszfalt burkolattal a Vasút-Petőfi, Kossuth-Hunyadi, Hunyadi-Úttörő, Május 

     1-Ady Endre utca közötti útszakaszokon (CFKM.) 

 - Járda építés, felújítás szükséges a következő területeken: 

  - Hunyadi, Bercsényi, Rákóczi u. (CF:KM.) 

  

 

A Képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő 

fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg: 

- Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására. 

(CF: MM.) 

- Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, (CF: KM.) 

- Különösen a következő közterületekre kell koncentrálni:  

- önkormányzati hivatal környéke, 

- önkormányzati intézmények: Művelődési ház, Iskola, Óvoda 

- sportpálya,  

- temető 

  

A közterület fenntartási feladatokat az Önkormányzat közfoglalkoztatás útján látja el. 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a játszóterekkel kapcsolatban az alábbi feladatokat 

határozza meg: 

- az EU-s szabványnak megfelelően át kell alakítani a következő játszótereket:  

- iskolai, óvodai játszótér (CF: MM.) 

- folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszóterek eszközeit, valamint 

zöldfelületeit, (CF: MM.) 

 

A köztisztaság és településtisztaság fenntartása 

 

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az 

Önkormányzat 

- továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és 

ártalmatlanításáról; (CF: MM.) a szolgáltatást az Önkormányzat a 

Saubermacher Magyarország Kft. szolgáltatóval végezteti, 

- bevezeti és terjeszti a szelektív hulladékgyűjtést. Gondoskodik arról, hogy a 

településen kihelyezésre kerüljenek a szelektív hulladéktároló edények, 

valamint két hetente közvetlenül a háztartásokból kerül elszállításra a szelektív 

hulladék (CF: MM.) 

- évente egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót, (CF: MM.) 

- biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő 

számban legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre 

kerüljenek, (CF: M.) 

- gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a 

hóeltakarításról. (CF: MM.) 
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- A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról az 

Önkormányzat a közfoglalkoztatás útján gondoskodik. (CF: MM.) 

 

 

A közbiztonság helyi feladatainak ellátása 

 

Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása 

érdekében 

- támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók 

szervezését, ilyen programok tartását kezdeményezi a Kiskőrösi 

Rendőrkapitányságnál, (CF:MM.) 

- támogatja polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőr szervezet aktív 

tevékenységét, helyet biztosít számukra, segít a pályázatok megírásában, 

elszámolásában), (CF:MM.) 

- javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá 

tételére, 

- felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot 

veszélyeztető körülményekre, (CF: MM.) 

- helyiséget biztosít a körzeti megbízottnak.(CF:MM) 

 
 

Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában 

 

Az Önkormányzat közreműködik a településen élő magánszemélyek foglalkoztatási 

problémáinak megoldásában. Az ellátott feladatokat a gazdasági program korábbi része 

tartalmazza. 

 

 

Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról 

 

Az Önkormányzat kötelező feladatként ellátja az óvodai nevelést, az általános iskolai oktatást, 

nevelést. 

 

Az intézményhálózat működtetésére vonatkozóan – az alacsony gyermeklétszám miatt 

megtörtént az intézmény átvilágítása. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete és a nem 

megfelelő kihasználtság miatt az Önkormányzat a feladatot átadta a többcélú kistérségi 

társulásnak. A feladatot a továbbiakban a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, 

Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 

 

- A továbbiakban is kötelessége az Önkormányzatnak, hogy figyelemmel kísérje 

az óvodai nevelést és az általános iskolai oktatást. Biztosítsa a tagintézmények 

működőképességét.  (CF:MM) 

 

Gondoskodás az egészségügyi ellátásról 

 

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-

testület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő 

módon kívánja biztosítani. 

- A védőnői ellátást 4 órás foglalkoztatás keretében biztosítja, (CF:MM.) 

- Vállalkozói szerződés kötésével biztosítja a háziorvosi és fogorvosi 

ellátást.(CF: MM.) 
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Gondoskodás a szociális ellátásról 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, 

olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A 

szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el: 

  

- A következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja: (CF: MM.) 

- házi segítségnyújtás, 

- szociális étkeztetés.  

 

 

Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok: 

- A helyi gyermekvédelmi, gyámügyi rendelet módosításnál figyelembe kell 

venni a gyermekvédelmi rendszer által tett jelzéseket, észrevételeket. (CF: 

MM.) 

- Az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat 

biztosítja: (CF: MM.)  

gyermekjóléti szolgáltató (a szolgáltatást közvetlenül az önkormányzat 

biztosítja részmunkaidős foglalkoztatással) 

- Az Önkormányzat támogat minden olyan programot, rendezvényt, mely az 

ifjúság kultúrált szabadidő eltöltését, nevelését, művelődését szolgálja. (CF: 

MM.) 

 

 

Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési tudományos művészeti tevékenység,  

és a sport támogatása 

 

Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az 

önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a 

szolgáltatások színvonala emelése érdekében a következő feladatok ellátásának 

szükségességét fogalmazza meg: 

- A könyvtár működtetése során  

- ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét, (CF: MM.) 

- bővítésre került a könyvtár eszköz ellátottsága, számítógépes ellátottsága,  

biztosított az internet hozzáférés, az elektronikus információhordozók 

használata, indokolt a fejlesztés adta lehetőségek minél szélesebb körű 

kihasználása (CF: MM.) 

- a könyvtári nyitva tartást az igényekhez kell igazítani. (CF: MM.) 

 

- A művelődési, illetve a kultúrház működésével kapcsolatban 

  - biztosítani kell a szükséges költségvetési forrásokat, (CF: MM.) 

  - gondoskodni kell arról, hogy a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó 

szervezetek számára biztosítva legyen a működésükhöz szükséges közösségi 

hely, (CF: MM.) 

- kapjanak pénzügyi, anyagi támogatást a vállalt feladataik ellátásához,  
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(CF: KM.) 

- pályázati tevékenységét segítse az Önkormányzat. (CF: M.) 

- Bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi művészek számára (zenélő 

téli este, kiállítások, bemutatók, műsoros esték szervezésével). (CF: MM.) 

- Szorgalmazni kell a település múltját bemutató tárlat összeállítását, és a tárlat 

bővítését. (CF: KM.) 

- Támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését. (CF: KM.) 

 

A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások 

további biztosítását is. Ennek érdekében 

- Gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és pályák 

folyamatos karbantartásáról, rendben tartásáról. (CF: M.) 

 

Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése 

 

A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a 

következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás 

színvonalának emelése érdekében: 

- Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az 

egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális 

helyzetbe került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő 

tevékenységre irányulnak. (CF:MM.) 

- Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi 

sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat (lásd korábban), így biztosítja a 

mozgáshoz való helyet. (CF: MM.) 

- Szorgalmazza, hogy a középületekben, közművelődési intézményekben 

dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehessen. (CF: MM.) 

- A kulturális rendezvények sorába épüljenek be a dohányzás, alkohol, drog 

fogyasztás nélküli programok. (CF: MM.) 

 

 

 

 (:Ujházi Zsolt:) 

 polgármester 

Záradék: 

 

Kaskantyú Község 2011-2014. évre szóló Gazdasági programját a képviselő-testület a 

35/2011(X. 25.) számú határozatával elfogadta. 

 

A határozat kihirdetve: 2011. október hó 26. nap 

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla 

 

 

 (:Filus Jánosné:) 

 jegyző 

 



 1 

 
Kaskantyú Község Képviselő-testületének 

36/2011.(X. 25.) sz. határozatának melléklete 

 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

2012. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

Ellenőrzendő 

folyamatok és 

szervezeti 

egységek 

Az ellenőrzésre vonatkozó 

stratégia (ellenőrzés célja, 

módszere, tárgya, terjedelme, 

ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati 

tényezők (*) 

Az ellenőrzés 

típusa (**) 

Az ellenőrzés 

ütemezése 

(***) 

Erőforrás 

szükségletek 

(****) 

 
Polgármesteri 
Hivatal 
 
 
ÁFA bevallások 

Célja: annak megállapítása, 
hogy a Polgármesteri 
Hivatalban az ÁFA bevallások 
és a hozzá kapcsolódó 
nyilvántartások szabályosak-e, 
megfelelnek-e a jogszabályi 
előírásoknak. 
 
Tárgya: ÁFA nyilvántartások, 
bevallások ellenőrzése 
 
Időszak: 2011. év 

 
- Helytelen bevallásokban rejlő 
kockázatok 

 
Típusa: 

Pénzügyi ellenőrzés 
 

Módszerei: 
 

Dokumentumok 
vizsgálata és 

értékelése 

 
2012. január 

 
Jelentés: 

2012. február 28. 

 
4 belső ellenőri nap 

 
Polgármesteri 
Hivatal 
 
 
Igazgatási folyamatok 
 

Célja: a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli 
ellátások megállapításának, 
bizonylatolásának rendje 
szabályozott-e, a gyakorlati 
alkalmazás megfelel-e az 
előírásoknak, a rendszer 
zártsága biztosított-e. 
 
Tárgya: szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli 
ellátások 
 
Időszak: 2011. év 

 
- A jogszabályi előírások be 
nem tartásában rejlő 
kockázatok, dokumentáltság 
esetleges hiányosságai 

 
Típusa: 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

 
Módszerei: 

 
Dokumentumok, 
nyilvántartások 

szúrópróbaszerű 
ellenőrzése 

 
 

 
2012. március 

 
Jelentés: 

2012. április 30. 

 
4 belső ellenőri nap 
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Ellenőrzendő 

folyamatok és 

szervezeti 

egységek 

Az ellenőrzésre vonatkozó 

stratégia (ellenőrzés célja, 

módszere, tárgya, terjedelme, 

ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati 

tényezők (*) 

Az ellenőrzés 

típusa (**) 

Az ellenőrzés 

ütemezése 

(***) 

Erőforrás 

szükségletek 

(****) 

  
 
Tárgy: előre nem látható 
feladatokra tartalék idő (20 %) 
 
 

   Tartalékidő: 
 
2 belső ellenőri nap 

 

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

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján. 

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

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

 

 

Dátum: 2011. október 10. 

 

 

Készítette: Jóváhagyta: 

 

_____________________________ ________________________ 

           Lisztes-Tóth Linda Filus Jánosné 

       Belső ellenőrzési vezető Jegyző 

 


