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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

11/2011. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. november 21 

napján (hétfőn) 15
00

 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 

Bané Kukucska Ágnes gazdálkodási előadó 

Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Hiányzik:      Kukucska Sándor alpolgármester  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

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

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: 

 

Kiss Pál és Kelemen István képviselőket 

 

A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők 

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

 

NAPIREND 

 

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának meghatározása 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Beszámoló az Önkormányzat 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) A KTKT Általános Iskola és Középiskola Kaskantyú Általános Iskola és a KTKT Óvoda 

Kaskantyúi Napközi otthonos Tagóvoda 2012/2013. tanév működésére vonatkozó 

javaslatok. 

Előterjesztő: polgármester 
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5.) Bejelentések, egyéb ügyek 

 

1.) napirend 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Írásban mindenki megkapta az előterjesztést, van – e ezzel kapcsolatban hozzászólás? 

 

Kiss Pál képviselő: 

Szakmailag semmi. Ez sok vagy kevés? 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Mihez képest sok vagy kevés? 

 

Kiss Pál képviselő: 

Az elmúlt évhez képest? 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Körülbelül ennyi határozatot hozott az előző időszakban is a képviselő-testület, inkább enyhe 

növekedés lehetséges. 

 

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: 

 

39/2011.(XI. 21.)sz.Képv.test.hat 

Lejárt határidejű határozatok 

végrehajtása 

H A T Á R O Z A T 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 
 

2.) napirend 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának meghatározása. 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 
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Ujházi Zsolt polgármester: 

Megjegyzésként csak annyit szeretnék ehhez az előterjesztéshez hozzáfűzni, hogy jelen 

pillanatban is tárgyalási szakaszban van az Önkormányzati törvény, bíztunk benne, hogy 

november végére már kirajzolódik. A jövőbeni elképzeléseinket annyiban befolyásolja, hogy  

alapvető dolgainkról döntenek. A 2012 évi tények és lehetőségek fogják megmutatni. Nem 

tudjuk milyen lesz a finanszírozása, mi lesz a helyi adókkal stb. Vannak elképzeléseink, a fő 

irányvonalat az szabja majd meg, hogy mi marad a kosárban.  Fejlesztésekre előreláthatóan 

csak akkor tudunk pályázni, ha a támogatási intenzitás 90 – 100 %.  

 

Kiss Pál képviselő: 

Várható ÖNHIKI? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Kaptunk, összességében nagyon sovány, az nem látszik még, hogy a későbbiekben hogyan 

fogják az önkormányzatokat „kihúzni” a bajból, kérdéses. Halovány kis esély van, hogy 2 éves 

jó munkával meg tudjuk oldani saját magunk de erről későbbi napirendnél beszélünk. Kell ez 

a pénz a működéshez. Státuszt jelentett a pályázatoknál. Ettől el kell tudnunk szakadnunk. 

Elképzelésem van.  

 

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: 

 

40/2011.(XI. 21.)sz.Képv.test.hat 

Az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetési koncepciója 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetési koncepcióját megvitatta, azt elfogadja.  

A költségvetés összeállítása során a következőket tarja szükségesnek figyelembe venni:  

1.) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési koncepcióban foglaltakat a rendelet 

tárgyalásánál a pénzügyi lehetőségek szerint érvényesíti.  

2.) A 2012. évi bevételek tervezési szempontjait az alábbiak szerint határozza meg:  

a.) bevételek teljes körű felmérése,  

b.) pályázati lehetőségek és kistérségi források teljes körű kihasználása,  

c.) helyi adóbevételek (időben történő) maximális realizálása,  

d.) bevételek előírásánál minimálisan az önköltség megtérítése,  

e.) kintlévőségek behajtása,  

3.) A 2012. évi működési kiadások tervezésekor elsődleges szempont kell, hogy legyen:  

a.) a takarékos gazdálkodás,  

b.) jogszabályban rögzített kötelező feladatok ellátása.  
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet 

előkészítése során az 1-3. pontokban foglalt szempontok maradéktalan érvényesítését 

biztosítsák.  

Határidő: 2012. február 15.  

Felelős: polgármester, jegyző  

 

 
3.) napirend 

Beszámoló az Önkormányzat 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Mindig is precízen összekészített anyag, tele durva számokkal. Az olló (rés) folyton folyvást 

nő, extra bevételhez nem tudunk jutni. A növekedés mértéke az ÖNHIKI támogatástól is 

függött. A kiadások minimálisra vannak korlátozva. Teljesen új rendszert kell kitalálnunk 

amihez majd kérem a testület támogatását. Számok önmagukért beszélnek, látjuk, hogy hol 

járunk.  

 

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: 

 

41/2011.(XI. 21.)sz.Képv.test.hat 

Beszámoló az önkormányzat 

háromnegyed éves gazdálkodásáról 

H A T Á R O Z A T 
 
Kaskantyú Község Képviselő-testülete az Önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 
4.) napirend 

A KTKT Általános Iskola és Középiskola Kaskantyú Általános Iskola és a KTKT Óvoda 

Kaskantyúi Napközi otthonos Tagóvoda 2012/2013. tanév működésére vonatkozó 

javaslatok. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Az ollóval nem tudunk mit kezdeni, nyílik. Motiváció. A közoktatás meg fog változni, a 

kormánynak van többféle elképzelése. Az oktatást nem egy az egyben akarja átvenni, hagy 1-

2 éves időszakot az önkormányzatok részére, hogy eldöntse akar – e alapítványi vagy egyházi 

vonalon működni, a maradék kerül állami rendszerbe, amiről még nincsenek információk 

(finanszírozás: ki mit fizet), nem tudjuk hogyan tervezik. A kistérségi társulás egységes 

iskolája szakmai alapon nagyon jól működik, minisztériumi szinten modellezik. Egységes 
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tananyag, utazó pedagógusok, jó óraszám kihasználtság. Működtetése az állami normatíva, 

feladat normatíva és a tagintézményenkénti önkormányzati befizetések alapján biztosított. Ha 

valamelyik önkormányzat fizetőképtelenné válik, az veszélyezteti a rendszer működtetését. 

Sok önkormányzat van, akiknél nagy a baj, könnyen lehet, hogy a KTKT finanszírozási 

gondok miatt dől össze. Kezdetben annyi gyermek volt a rendszerben, hogy nem volt gond az 

átlag osztálylétszámokat hozni. Nem telephely szerint, hanem összes tanulószám alapján 

számították. Ez a rendszer most valószínűleg össze fog dőlni. Talán tudjuk koordinálni, két 

nagy iskola (Kiskőrös Petőfis Sándor Általános Iskola, Soltvadkert Kossuth Lajos Általános 

Iskola) ki fog lépni. Lehetőségként megmarad, hogy maradunk a megmaradt KTKT-ban, vagy 

úgy mint a két nagy iskola, csatlakozunk az Evangélikus Egyházhoz mind az óvodával, mind 

az általános iskolával. Másfél évvel ezelőtt már elkezdtem beszélgetni az Evangélikus Egyház 

képviselőivel, partnerként állnak hozzánk, nincs megkötésük vallási hovatartozás és szabad 

hitgyakorlattal kapcsolatban, nincs megkötés. Az Evangélikus Egyház működtetné az óvodát 

– általános iskolát – 2 városi általános iskolát – a gimnáziumot és a szakközépiskolát. Van 

rálátási lehetőségünk. Az ingatlanok maradnak az önkormányzat tulajdonában, a szerződést 

működtetésre kötnénk. Katolikusok rendszerét Kalocsa környékére alakították ki. Szabad 

vallásgyakorlás maradna továbbra is, a tanmenetben a vallásnak megfelelő hittan lenne 

oktatva. Garantálják a szabad hitgyakorlatot. Kaskantyún fele – fele a felekezeti eloszlás. Ez a 

fajta változás szerintem kevésbé rázná meg az embereket, mint ha benne maradunk a 

rendszerben (KTKT). Tárgyalások kiszélesítéséhez már testületi határozatra van szükségem, a 

héten kell jelezni, hogy ad – e felhatalmazást a testület a további tárgyalásokra. Ebben a 

rendszerben Kaskantyúnak meg van a helye, én ezt támogatom, a hosszú távú érdekeket 

jobban képviseli. Oktatás biztosan minőségi lenne. Az oktatásba jelenleg 22 m. Ft az amit 

évente bele kell tennünk. A konyha is a tulajdonunkban maradna, ha állagmegóvásra 

átadnánk, új munkahelyeket hozhatna, hiszen a rendszerbe belépő oktatási intézmények 

egyikének sincs konyhája, csak nekünk. Könnyebben kezelhetőek lennének, kontrollálható, 

közvetlenebb kapcsolat, anyagi és erkölcsi motiváció és nagyobb biztonság lenne.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

A helyzetet jól átlátom, hiszen benne vagyok engem több oldalról is érint. Minden iskola 

nehéz helyzetben van. Ha a Petőfi Iskola és a Gimnázium csatlakozik, akkor nekünk, mint 

kisiskola főleg ezt kell tennünk. Állami rendszerben lehet, hogy egy tollvonással 

megszüntetnek bennünket, ha meg akarjuk tartani helyben az oktatást, akkor arra kell 

törekedni, hogy hosszú távon működő lehetőséget kell választani, az Egyházak erős lábakon 

állnak, ebben nem lehet kivetnivalót találni. Teljesen járható út lehet. Az Evangélikus 

Egyháznak szervezett gyülekezete van, nekem mindegy a felekezet. Megmaradjon az oktatás 

az a lényeg. Mit hoz a jövő. KTKT-ból a nagyok folyamatosan kiszállnak. Számok a törvény 

alapján vannak meghatározva. Kollégáinknak nem lenne kifogása az egyház ellen, 

munkahelyük helyben maradhasson. Ez tálalás kérdése, ebből jól is kijöhetünk. Lehet, hogy 

továbbtanuláskor is a rendszerben lehet maradni. 

 

Kelemen István képviselő: 

Egyetértek. A gyerekeknek nem ártana szigor. Viselkedésben jelentene változást. Szülőkkel 

kapcsolatban nem biztos, hogy mindenki megérti. De majd csillapodnak a kedélyek. Szigor 

hiányzik. Semmi tisztelet. Ez a világ nem az aminek lennie kell, emberiesség felé nevelést 

támogatom. Költségvetésileg is e felé hajlok.  
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Kiss Pál képviselő: 

Az utóbbi húsz évben nem tartottak be egy fontos szabályt, az iskolában nem szabad hetente 

változtatni. Nincs kapcsolat. Csinálni kell ugyanazokat a dolgokat, a 90-es években 

változások kezdődtek. Nem lettek vallásosak az emberek.  

 

Turú Gyula képviselő: 

A kapitalizmus ilyen. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Demográfiai hullámvölgyben vagyunk, az elkövetkező években az ország lakossága 

negyedével csökken. Az iskolák az 1960-1970-es évek között épültek az akkori jóval 

magasabb gyereklétszámra. A rendszer és az apparátus túl nagy a létszámhoz képest. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Az én időmben minden év elején munkaerő gazdálkodási tervet kellett felterjeszteni. Ez 

alapján történt a felsőoktatásban a létszám meghatározása. Ez ma nem így működik, ezért van 

most túlképzés és hiányszakma egyidejűleg. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A képviselő-testület részéről felhatalmazást kérnék, hogy ebbe az irányba az Evangélikus 

Egyházzal tárgyalhassak. Az iskola és az óvoda vezetőivel már egyeztettem, pozitívan álltak 

hozzá. A két tisztelendővel is tárgyalni fogok. 

 

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

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

Szándéknyilatkozat a KTKT Általános Iskola és 

Középiskola Kaskantyúi Általános Iskolája és a 

KTKT Óvoda Kaskantyúi Napköziotthonos 

Tagóvodája fenntartói jogának átadásáról a 

Magyarországi Evangélikus Egyház részére 

 

 

H A T Á R O Z A T  T E R V E Z E T 

 

 

1. Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi együttműködési 

szándékát a Magyarországi Evangélikus Egyházzal (Budapest, Üllői út 24.) arra 

vonatkozóan, hogy Kaskantyú községben a közoktatási intézményeket jogutódlással 

átvehesse és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81. § (11) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően, egyoldalú nyilatkozatával vállalja az önkormányzati 

feladatellátásban való közreműködést, illetőleg amennyiben szükséges a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81. § (13) bekezdése szerint az általános iskola és 

óvoda fenntartására a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással (Kiskőrös, Petőfi tér 

2.), közoktatási megállapodást köt. 

2. A Képviselő-testület előzetesen kinyilvánítja azon szándékát, hogy a KTKT Általános 

Iskola és Középiskola Kaskantyúi Általános Iskolája (Kaskantyú, Petőfi u. 6.) és a 

KTKT Óvoda Kaskantyúi Napköziotthonos Tagóvodája (Kaskantyú, Petőfi u. 2.) 

közoktatási intézményeknek működését biztosító, és az átvett feladat ellátásához 
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feltétlenül szükséges vagyont, az átvállalt közoktatási feladatok ellátásának 

időtartamára – a későbbiekben egyeztetett feltételek mellett – a Magyarországi 

Evangélikus Egyház (Budapest, Üllői út 24.) ingyenesen használatba adja. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat átadással 

kapcsolatos egyeztetéseket a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással (Kiskőrös, 

Petőfi tér 2.), illetőleg a Magyarországi Evangélikus Egyházzal (Budapest, Üllői út. 

24. lefolytassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

 
 

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

határozatot hozta: 

 

42/2011.(XI. 21.)sz.Képv.test.hat 

Szándéknyilatkozat a KTKT Általános Iskola és 

Középiskola Kaskantyúi Általános Iskolája és a 

KTKT Óvoda Kaskantyúi Napköziotthonos 

Tagóvodája fenntartói jogának átadásáról a 

Magyarországi Evangélikus Egyház részére 

 

H A T Á R O Z A T 
 

1. Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi együttműködési 

szándékát a Magyarországi Evangélikus Egyházzal (Budapest, Üllői út 24.) arra 

vonatkozóan, hogy Kaskantyú községben a közoktatási intézményeket jogutódlással 

átvehesse és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81. § (11) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően, egyoldalú nyilatkozatával vállalja az önkormányzati 

feladatellátásban való közreműködést, illetőleg amennyiben szükséges a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81. § (13) bekezdése szerint az általános iskola és 

óvoda fenntartására a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással (Kiskőrös, Petőfi tér 

2.), közoktatási megállapodást köt. 

2. A Képviselő-testület előzetesen kinyilvánítja azon szándékát, hogy a KTKT Általános 

Iskola és Középiskola Kaskantyúi Általános Iskolája (Kaskantyú, Petőfi u. 6.) és a 

KTKT Óvoda Kaskantyúi Napköziotthonos Tagóvodája (Kaskantyú, Petőfi u. 2.) 

közoktatási intézményeknek működését biztosító, és az átvett feladat ellátásához 

feltétlenül szükséges vagyont, az átvállalt közoktatási feladatok ellátásának 

időtartamára – a későbbiekben egyeztetett feltételek mellett – a Magyarországi 

Evangélikus Egyház (Budapest, Üllői út 24.) ingyenesen használatba adja. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat átadással 

kapcsolatos egyeztetéseket a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással (Kiskőrös, 

Petőfi tér 2.), illetőleg a Magyarországi Evangélikus Egyházzal (Budapest, Üllői út. 

24. lefolytassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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5.) napirend 

Bejelentések, egyéb ügyek 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Termőföld vételi kérelmet terjesztett elő dr. Kukucska Szilvia. Az érintett ingatlanról elkészült 

az értékbecslését is, a képviselő-testület az ebben foglaltakna megfelelően szabhatja meg az 

árat. 

 

A képviselő testület tagjai megtekintik a beadott kérelmet és az értékbecslést. 

 

 

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

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

Dr Kukucska Szilvia kaskantyúi lakos 

önkormányzati tulajdonban lévő terület 

vásárlásának engedélyezése. 

 

H A T Á R O Z A T  T E R V E Z E T 
 

1.) Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Kukucska Szilvia 

Kaskantyú, Ady Endre u. 2. szám alatti lakos részére értékesítésre kijelöli a 

Kaskantyú Község Önkormányzata 2/4 tulajdonában lévő Kaskantyú 088/2 hrsz-ú, 

6150 m
2 

nagyságú, legelő művelési ágú ingatlan ½ részének megfelelő 3075 m2 

nagyságú ingatlant.  

2.) A Képviselő-testület az ingatlan értékbecslő által megállapított bruttó 76875 Ft, 

becsült forgalmi értéket jóváhagyólag tudomásul veszi és a vételárat ennek 

megfelelően 76875 Ft-ban állapítja meg.  

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 
 

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

határozatot hozta: 

 

43/2011.(XI. 21.)sz.Képv.test.hat 

Dr Kukucska Szilvia kaskantyúi lakos 

önkormányzati tulajdonban lévő terület 

vásárlásának engedélyezése. 

 

H A T Á R O Z A T 
 

1.) Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Kukucska Szilvia 

Kaskantyú, Ady Endre u. 2. szám alatti lakos részére értékesítésre kijelöli a 
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Kaskantyú Község Önkormányzata 2/4 tulajdonában lévő Kaskantyú 088/2 hrsz-ú, 

6150 m
2 

nagyságú, legelő művelési ágú ingatlan ½ részének megfelelő 3075 m2 

nagyságú ingatlant.  

2.) A Képviselő-testület az ingatlan értékbecslő által megállapított bruttó 76875 Ft, 

becsült forgalmi értéket jóváhagyólag tudomásul veszi és a vételárat ennek 

megfelelően 76875 Ft-ban állapítja meg.  

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
Ujházi Zsolt polgármester: 

Konyha: van egy konyhalányunk, aki táppénzen van, és van egy 4 órában foglalkoztatott 

élelmezésvezetőnk, és kisegítőként van pár közmunkásunk, akiknek lejár a szerződésük. Tehát 

jelenleg lesz egy élelmezésvezetőnk, aki nem főz. Így nem biztosítottak a személyi feltételek 

ahhoz, hogy a saját konyhánkon főzzünk. Vagy helyettesítő személyt kell felvennünk, vagy 

vásárolt étkeztetéssel kell megoldanunk a feladatellátást. Eddig 6 millió Ft. hiányunk van a 

konyhán, én nem javasolom újabb személy foglalkoztatását. Amíg nem sikerül az oktatási 

feladattal együtt az egyház részére történő átadás az átmeneti helyzetben oldjuk meg vásárolt 

étkeztetéssel. Kérném a testület hozzájárulását ahhoz, hogy a kieső időre az étkezést külső 

beszállítótól biztosítsuk, és ehhez a szükséges árajánlatokat beszerezzem, majd a leg 

megfelelőbbel szerződést köthessünk.  

 

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

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

 

H A T Á R O Z A T  T E R V E Z E T 
 

1. Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete a személyi feltételek hiánya 

miatt az étkeztetést ideiglenes időtartamra vásárolt étkeztetéssel biztosítja. 

2. Megbízza a polgármestert, hogy kérjen három árajánlatot és a legkedvezőbb 

ajánlattevővel kössön megállapodást az Önkormányzat képviseletében a feladat 

ellátására 2011. december 1-től 2012. február 28-ig terjedő időszakra. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
 

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

határozatot hozta: 

 

44/2011.(XI. 21.)sz.Képv.test.hat 

 

H A T Á R O Z A T 
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1. Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete a személyi feltételek 

hiánya miatt az étkeztetést ideiglenes időtartamra vásárolt étkeztetéssel 

biztosítja. 

2. Megbízza a polgármestert, hogy kérjen három árajánlatot és a legkedvezőbb 

ajánlattevővel kössön megállapodást az Önkormányzat képviseletében a 

feladat ellátására 2011. december 1-től 2012. február 28-ig terjedő időszakra. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Tájékoztatja a testületet az Adventi ünnepségsorozatról. Az első Adventi délutánra érkezik 

Adventi kórus és fellépést  tartanak. 

 

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

 

Kmft. 

 

 

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

       polgármester  jegyző 

 

 

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

            jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő   


