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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

12/2011. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

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

napján (hétfőn) 17
00

 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról ás falugyűlésről.  

 

Az ülés helye: Művelődési Ház színház 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  

 

Lakosság részéről: 35 fő 

 

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.) Polgármester tájékoztatója az önkormányzat 2011. évi feladatainak végrehajtásáról, és 

a 2012. évi tervekről. 

 

2.) A helyi közoktatás helyzete és jövője. 

3.) Földes útjaink karbantartásának lehetőségei. 

4.) Bejelentések, egyéb ügyek. 
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1.) napirend 

Polgármester tájékoztatója az önkormányzat 2011. évi feladatainak 

végrehajtásáról, és a 2012. évi tervekről. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Feladatainkat maradéktalanul elláttuk, amit nem sikerült megvalósítanunk az nem a felelőtlen 

gazdálkodási rendszer eredménye.  Forrásunk az állami normatíva, amit az állami feladatok 

végrehajtására kapunk, valamint a helyi adó bevételek. Évről - évre csökken a bevételi rész, 

ugyanakkor kiadásaink növekednek.  A forrást így a helyi bevételeinkből kell 

átcsoportosítani a kötelező feladataink elvégzéséhez. Helyi bevételeink is látványos módon 

csökkentek. Iparűzési adó: nincs nagy vállalkozás a településen, gépjárműadó is lényegesen 

csökkent pont az előzőekben említettek miatt, így kevés a tehergépjármű. A helyi őstermelők 

is alanyai az iparűzési adónak, de ez sem hozott jelentős növekedést. A kiadások – rezsi – 

folyamatosan nő: villany, gáz, közvilágítás. Óriási kiadást jelent az önkormányzat számára az 

oktatásba pumpált pénz. A KTKT létrehozásakor kiemelt normatívát adtak, csinos számok 

jöttek ki az akkori 32 m. Ft-os kiadást 11 m. Ft-ra tudtuk csökkenteni, ma ez az összeg 22 m. 

Ft.. Konyhánk ahová jelentős összeget adunk 7 – 8 m. Ft között áll meg. Ez a két szám 

összesen 30 – 31 m. Ft. Nem fedezik a normatívák, más forrásból kell nekünk ebbe a 

rendszerbe beleraknunk. Egyéb bevételekből csoportosítjuk át ide. Lakosságszámunk 

csökken. A radikális csökkenés talán megállt. A 19 – 54 év közötti lakosság 49%, valamikor 

51 % volt, a 0-2 év közöttiek 2%-ot, a 3-5 év közöttiek 2%-ot, 06-13 év 6 %, 14 év 1%, 15-

18 3%, 55-59 év közöttiek 10 %-ot, 60-69 13%-ot, 70-79 évesek 8 %-ot a 80 feletti 

korosztály 6 %-ot tesz ki megoszlás alapján. Radikális robbanásra, fiatalok számának 

emelkedésére nincs lehetőség. A dolgozó képes korúak (19-54 év) 49 %-ot tesznek ki, ez egy 

barátságos szám, majdnem a lakosság fele. Ez a korosztály van nagyon – nagy bajban. 

Többségük gazdálkodással foglalkozik, nagyon kevés a faluban a munkahelyet adó cég.  

Grafikonok részletezése. 

Kiadások sokszorosára nőttek, csökkennek a bevételek. Pár éven belül 1000 lélekszám alá 

csökkenünk. Elsődleges probléma: mi lesz a későbbiekben a fiatalsággal? Anyagi 

helyzetünk: van megtakarítás. Működésünk biztosítása: folyószámlahitel 21 m. Ft keretig. 

Ezen belül gazdálkodunk. Nincsenek összhangban a kiadások és a bevételek. A 

folyószámlahitel likviditást biztosít az önkormányzatnak. Megtakarításunk értékpapír 

állományban van, most vagyunk azon a pontos, hogy adósságunk nincs, de jövőnk sincs.  

Nincs eladósodva az önkormányzat. Mindig rosszabbul zárjuk az évet. A folyószámlahitel 

nem adósság, figyelni kell, hogy ne előzze meg a bevételeket.  Pályázatot nagyon keveset és 

óvatosan terveztünk. Szerettük volna elkerülni az adósságcsapdát. nagyobb lélegzetű dolog a 

szeméttelep rekultivációja volt, ami több település konzorciumaként valósult meg. Sikerként 

könyvelhető el. A vállalkozó még el fogja végezni a füvesítést. Az óvoda – konyha – étkező 

nyílászáró cseréje 5 m. FT pályázati összegből 10 % önerővel, 500 e. Ft valósult meg. Több 

kisebb pályázatot 50 – 100 – 200 e. Ft nyertünk rendezvények szervezésére. Elégedettek 

lehetünk az elért pályázatokkal. Szeretnénk még pályázni, ivóvízminőség – javító programra, 

a konkrét tervek elkészültek, azt, hogy milyen formában és mikor még nem tudjuk. 

Víztorony át lesz helyezve a sportpálya mellé, és meg lesz emelve, az új torony 5 méterrel 

magasabb és ½ bár nyomással nagyobb kapacitású lesz. Vas – és arzénmentesítés megoldott 

lesz. Arzénnal eddig nem volt gondunk, az Európai Uniós normáknak kell megfelelni.  

LEADER pályázatot adtunk be a Kaskantyú Községért Közalapítvánnyal együtt (külön – 

külön) a rendezvényterületen lévő színpad tetejének elkészítésére, valamint fa filagória 

építésére. 
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Csatornázás: elő takarékossági programban a lakosság részt vesz. A szerződés 8 évre lett 

kötve, akkor kedvezményezett az önkormányzat, ha megvalósul a csatornázás, egyébként 

nem. Ha nem valósul meg, a befizetett pénzt kamatokkal felveheti és kedvezményes kölcsönt 

is igénybe lehet majd venni. Aki nincs benne az elő takarékossági programban, annak is ki 

kell majd fizetni az önerőt. 2000 lélekszám alatt is lehet majd pályázni. El kell végeztetni a 

hatástanulmányt és előzetes tervek készítését. Komoly támogatási intenzitást lehet majd 

pályázni 75 – 85 %. Hosszútávon mi a gazdaságos megoldás ezen el kell majd gondolkodni. 

Vállalkozás letelepedéséhez (pl. savanyító üzem, egyéb üzem) a szennyvíz elvezetéséről 

gondoskodni kell.  

Szeretnénk fenntartani és működni, működtetni a települést. Fenn tudjuk tartani az 

intézményeinket, amik eddig is jól prosperáltak: Művelődési Ház, Orvosi és Fogorvosi 

rendelő, Védőnő, Óvoda, Iskola, Gyógyszertár. 

Idén ki fog jönni az új önkormányzati törvény, limit határt nem tudjuk. Hiteles forrás még 

nincs. Önkormányzat – Képviselő testület valószínűleg marad, helyi fejlesztések, tulajdonok 

karbantartása, befolyt adók. 

 

 
 

2.) napirend 

A helyi közoktatás helyzete és jövője. 

  

Ujházi Zsolt polgármester: 

KTKT létrehozása az egységes iskola kialakítása volt, ennek tagjai vagyunk. Óvoda és 

általános iskola alsó tagozata helyben működik, felső tagozatra Kiskőrösre járnak át a 

tanulóink. A KTKT szakmailag tökéletesen működik, az új oktatási rendszerben modellezik. 

Jelenlegi rendszerben a finanszírozását a tagtelepülések végzik, valamint az állami normatíva 

biztosítja. Nem tudjuk hogyan fog működni, forrás miből lesz. Senki sem tudja felelősséggel 

jelenteni, hogy 1,6-1,7 m. Ft hozzájárulást havonta ki tudunk majd fizetni. Ha egy település 

kiszáll – megborul az oktatás. Más forrása nincs a KTKT-nak. Ebből a rendszerből kiutat kell 

találnunk. Egyházak irányába mozdulás kiút lehet: Kecel volt az első, Soltvadkert és Kiskőrös 

követte és követi. A 15 fős osztályátlagot a nagyok kivételével nem tudják biztosítani. Ez a 

rendszer úgy tudott működni, hogy a létszámokat összeadták és osztották az osztályok 

számával. Kiskőrös és Soltvadkert Evangélikus rendszerhez csatlakozik, és ez számunkra is 

lehetőség. Óvoda – alsó tagozat helyben – felső tagozat Kiskőrös Petőfi Sándor Általános 

Iskola – Gimnázium és Szakközépiskola. Fenntartó az Egyház, tulajdonos az Önkormányzat. 

Szabad vallásgyakorlás. Fontos a hitoktatás szabadon választható. Nincs egyezség, sok 

minden kidolgozásra vár, 20-25 évre köttetnek az ilyen szerződések, ami kiszámíthatóságot 

ad. Ha nem lépünk, a KTKT akkor is átszerveződik. Azt a verziót nem látjuk át. Parlamenti 

vonal adott 1-2 évet ennek eldöntésére. Ötv. alapján nem tudjuk azt sem mennyi pénzünk 

lesz. Megoldás ha itt tartjuk a gyerekeinket. Ebben a témában még össze fogunk ülni. Ezt meg 

kell beszélni. A rendszer fennmarad csak kicsikben és Egyházi fenntartással. Óriás esély. 

Kölcsönösen partnerek vagyunk, jól felfogott érdekünk, hogy az ingatlanjaink fejlesztve 

legyenek. Egyházi iskolák elit képzést jelentenek, alapvető emberi értékeket képviselnek. 
 

 
 

 

3.) napirend 

Földes útjaink karbantartásának lehetőségei. 
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Ujházi Zsolt polgármester: 

Szerződést kötöttünk egy vállalkozóval a földes utak (Széles út) rendbetételére. 14 – 21 méter 

szélességű az eredeti út, ezt szeretnénk helyrehozni. Próbálkozás volt, nehéz igazságosnak 

lenni. Önkormányzat hanyagolta el, forráshiány volt az oka. A gazdák jelenlegi hozzáállása az 

volt, hogy a saját területe mellett megcsinálná, csak épp a susnyós részt már nem szedte ki. A 

földes utakat vissza kell állítani az eredeti állapotukba. A vállalkozót a haszonból lehet csak 

kifizetni. Vagy fel lehet szólítani a földtulajdonosokat, hogy tegyék rendbe és ne csak ott ahol 

a haszonfa van, vissza kell állítani az eredeti állapotba az utakat. A földes út az önkormányzat 

tulajdona, amit nem lehet elidegeníteni, helyrajzi számos minden ilyen út, a mezsgye az 

mezsgye, kéretik a forgót nem az útra tenni. Rendbe kell raknunk. Ugyanolyan birtok, mint a 

szőlő, a ház, a telek. Ha valaki más tulajdonában kárt tesz, állnia kell a számlát. Milyen 

kötelezettségek vonatkoznak ránk? Vagy szemet hunyunk afelett, hogy rossz az út, és akkor 

nem foglalkozunk a mezsgyével, vagy elkezdünk egy irányt az út rendbehozatalára, és az 

fizet, aki tévedett. Lehet így is bevételt szerezni az önkormányzatnak. Ezeket a problémákat a 

helyére kell tennünk. Elvárják, hogy tiszteletbe tartsuk a birtokhatárokat, akkor ezt elvárjuk 

mi is. Nehéz lesz, nem tudom milyen forrásból tudjuk megvalósítani. Ha rendbe rakunk 

valamit, akkor azt úgy is szeretnénk tartani. Lehet, hogy tévedek, lehet egymást buzdítani. A 

partnerséget így tudom elképzelni. 

 

 
4.) napirend 

Bejelentések, egyéb ügyek 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Az Eangélikus Egyház fenntartásában működő intézmény nem rendelkezik saját konyhával, 

csak egyedül itt biztosított. Ígéret nem hangzott el, de ha létrejönne kis átalakítással akár 500 – 

600 fő (Idősek Otthona is része az Egyháznak) részére lehetne innen biztosítani az étkeztetést. 

Engedélyekkel rendelkezünk, átalakítható a konyha, megfelelne az elvárásoknak, munkahelyet 

teremtenénk. A költségvetésben annyi spórolást hozna, amennyit az oktatásba bele kell tenni. 

A jelenlegi feltételekkel ennyi főre főzni nehéz, és nem bírjuk finanszírozni. Azt szeretném, 

hogy működjön. Hosszabb távon hogyan járunk jól? Nehéz időszak elé nézünk, az étel dolgát 

meg kell oldani. Benne maradjon a rendszerben az a cél.  

 

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   

 



 

Polgármesteri beszámoló – Falugyűlés és közmeghallgatás 2011.október 21. 
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ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK – KIADÁSOK ÖSSZEGZÉSE  

MEGNEVEZÉS 2006 2007 2008 2009 2010 2011. III. negyedév 

Összes bevétel 144.022.000 120.923.000 99.758.000 90.195.000 92.330.000 65.897.000 

Összes kiadás 135.024.000 118.983.000 96.232.000 89.572.000 89.311.000 67.497.000 

Iparűzési adó  4.665.000 6.289.000 6.749.000 7.080.000 4.881.000 5.114.000 

Gépjárműadó 5.810.000 7.817.000 6.310.000 4.555.000 5.376.000 4.194.000 

Kommunális adó 1.327.000 1.338.000 1.267.000 1.293.000 1.238.000 1.135.000 

Késedelmi 

pótlék, bírság 

89.000 331.000 384.000 231.000 128.000 77.000 

Közvilágítás 1.635.000 1.786.000 1.973.000 2.363.000 2.376.000 1.894.000 

Működési célú 

pénzeszköz 

átadása KTKT 

részére 

- 4.869.000 16.366.000 18.599.000 20.971.000 13.107.000 

Iskola – Óvoda 

kiadásai 

41.220.00 34.914.000 - - - - 

Iskola – Óvoda 

bevételei 

22.091.000 15.667.000 - - - - 

Iskola – óvoda 

bevétele – 

kiadása 

- 19.129.000 - 24.116.000 - 16.366.000 - 18.599.000 20.971.000 - 13.107.000 

 

 

 

 

 

Önkormányzati bevételek és kiadások alakulása (e.Ft) 
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Iparűzési adó alakulása 
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MEGNEVEZÉS 2006 2007 2008 2009 2010 2011. III. 

negyedév 

Iparűzési adó  4.665.000 6.289.000 6.749.000 7.080.000 4.881.000 5.114.000 
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Gépjárműadó alakulása 

 
MEGNEVEZÉS 2006 2007 2008 2009 2010 2011. III. 

negyedév 

Gépjárműadó 5.810.000 7.817.000 6.310.000 4.555.000 5.376.000 4.194.000 
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Kommunális adó alakulása 

 

 
MEGNEVEZÉS 2006 2007 2008 2009 2010 2011. III. 

negyedév 

Kommunális 

adó 

1.327.000 1.338.000 1.267.000 1.293.000 1.238.000 1.135.000 
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Pótlék – bírság alakulása 

 
MEGNEVEZÉS 2006 2007 2008 2009 2010 2011. III. 

negyedév 

Késedelmi 

pótlék, bírság 

89.000 331.000 384.000 231.000 128.000 77.000 
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Közvilágítás  

 
MEGNEVEZÉS 2006 2007 2008 2009 2010 2011. III. 

negyedév 

Közvilágítás 1.635.000 1.786.000 1.973.000 2.363.000 2.376.000 1.894.000 
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Működési célú pénzeszköz átadása KTKT részére 

 
MEGNEVEZÉS 2006 2007 2008 2009 2010 2011. III. 

negyedév 

Működési célú 

pénzeszköz 

átadása KTKT 

részére 

- 4.869.000 16.366.000 18.599.000 20.971.000 13.107.000 
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Iskola – óvoda működtetése 

 
MEGNEVEZÉS 2006 2007 2008 2009 2010 2011. III. negyedév 

Iskola – óvoda 

bevétele – 

kiadása 

- 19.129.000 - 24.116.000 - 16.366.000 - 18.599.000 20.971.000 - 13.107.000 
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 

 

Megnevezés 2007 2008 2009 2010 -2011 

nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó Nettó Bruttó 

80l edény (Ft/ürítés) 209 250 228,36 274 227 284 245 306 

110-120 l edény 

(Ft/ürítés) 

220 264 240,38 288 254 318 274 342 

240 l edény (Ft/ürítés) 429 515 467,94 562 494 618 533 666 
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VÍZDÍJ 

Vízdíj 2007 2008 2009 2010 

nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó Nettó bruttó 

alapdíj 180 216 190 228 200 250 200 250 

Ft/m
3
 152 182 165 198 173 216 177 221 
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DEMOGRÁFIAI ADATOK 

Lakosságszám 2008. 12.31. 1021 fő 

Lakosságszám 2009.01.01.  1021 fő 

Lakosságszám 2010.01.01.  1032 fő 

Lakosságszám 2011.01.01.  1031 fő 

 
 

 

Korcsoportos bontás 2008. 

0-2 3-5 6-13 14-14 15-18 19-54 55-59 60-69 70-79 80-110 

20 15 66 15 32 512 84 125 86 65 
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Korcsoportos bontás 2011. 

0-2 3-5 6-13 14-14 15-18 19-54 55-59 60-69 70-79 80-110 

21 17 59 10 37 511 99 136 81 60 
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ÓVODÁSOK – ISKOLÁSOK 2010/2011 tanév 

Óvodások száma:  21 fő 

Iskolások száma: 25 fő 

1. osztály  5 fő 

2. osztály  6 fő 

3. osztály  6 fő 

4. osztály  8 fő 
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DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSOK 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

született elhunyt született elhunyt született elhunyt született elhunyt Született Elhunyt Született Elhunyt 

7 22 8 22 5 13 10 13 5 9 8 13 
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Iskola – óvoda működési célú pénzeszköz átadás 

2010. 

előirányzat szerint:  21.710.000 Ft 

tényleges kiadás: 20.971.000 Ft 

 

Költségvetési Hiány 

2009. módosított előirányzat szerint: 17.030 e. Ft 

tényleges: 4.094 e. Ft 

hitel állomány  4.094 e Ft 

2010. módosított előirányzat szerint: 13.473 e. Ft 

tényleges 3.065 e. Ft 

hitel állomány 7.159 e Ft 

2011. III. negyedév módosított előirányzat szerint   27.079 e 

Ft 

tényleges  6.290 eFt 

hitel állomány:  13.449 eFt 

Kulcsos Ház 

kiadás – bevétel alakulása 

2009. 

Kiadási dologi előirányzat 377 e. Ft 

Kiadás – ténylegesen 344 e. Ft 

Bevételi előirányzat 88 e. Ft 

Bevétel - Tényleges  269 e. Ft 

 

2010.  

Kiadás dologi előirányzata (módosított) 592 e. Ft 

Kiadás – ténylegesen 459 e. Ft 

 

Bevételi előirányzat 280 e. Ft 

Tényleges bevétel 425 e. Ft 

2011. 

Kiadás dologi előirányzata (módosított)  634 e. Ft 

Kiadás – ténylegesen 474 e. Ft 

 

Bevételi előirányzat 430 e. Ft 

Tényleges bevétel 

 

 338 e. Ft 
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Konyha 

2010 

Kiadás 

Kiadási előirányzat 13.993 e. Ft 

Tényleges kiadás 12.707 e. Ft 

Bevétel 

Bevételi előirányzat 9.528 e. Ft 

Tényleges bevétel 7.998 e. Ft 

 

Konyha hiány: 4.709 e. Ft 
Konyha 

2011. III. negyedév 

Kiadás 

Kiadási előirányzat 13.881 e. Ft 

Tényleges kiadás 10.163 e. Ft 

Bevétel 

Bevételi előirányzat 8.541 e. Ft 

Tényleges bevétel 3.736 e. Ft 

 

Konyha hiány: 6.427 e. Ft 
 
 


