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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

2/2012. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2012. február 28. napján 

(kedden) 16
30

 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.  

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyisége 

 

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

István, Sáfár Jánosné, képviselők. 

Filus Jánosné jegyző 

Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Hiányzik:       Kukucska Sándor alpolgármester 

            Turú Gyula képviselő 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

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

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: 

 

Sáfár Jánosné és Hermanné Németh Andrea képviselőket 

 

A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők 

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

 

NAPIREND 

 

1.) A Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának és Kaskantyú Község Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Jegyző 

 

2.) Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve  

Előterjesztő: Polgármester 

 

3.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: Polgármester 

 

4.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Polgármester 
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5.) A gyermek és felnőtt étkeztetés térítési díjának megállapítása 

Előterjesztő: Jegyző 

 

6.) A polgármesteri hivatal köztisztviselőinek 2012. évi teljesítmény követelményeinek 

alapját képező célok meghatározása 

Előterjesztő: Jegyző 

 

7.) Tájékoztató Filus Jánosné jegyző 2011. évi munkateljesítményének értékeléséről 

Előterjesztő: Polgármester 

 

8.) A beíratkozás rendjének meghatározása, javaslat óvodai nyári szünet időtartamára 

Előterjesztő: Polgármester 

 

9.) Bejelentések, egyéb ügyek 

 

1.) napirend 

A Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának és Kaskantyú Község 

Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendeletének módosítása 

 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Szakfeladatok lettek kivéve, és átkerünek az Önkormányzat SZMSZ-be. Más minden maradt 

a régi. Két költségvetést kell készíteni, két házipénztár működik. Erre a munkára egy ember 

helyett három kellene. Pár szakfeladat maradt. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatát módosítani kell az előbb említettek miatt.  

 

Kelemen István képviselő: 

Nem könnyítés van, hanem nehezítés. 

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: 

 

2/2012.(II. 28.)sz.Képv. test. hat. 

A Polgármesteri Hivatal Alapító 

Okiratának módosítása 

 

HATÁROZAT  

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (4) bekezdése alapján a 7/2009. 

(II.11.) számú határozatával elfogadott és a 33/2009. (IX. 15.), a 3/2010. (II. 15.) számú, a 

23/2010.(VI. 23.), valamint a 31/2010. (VIII. 19.) számú határozatával módosított Kaskantyú 

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát az alábbiak szerint 

módosítja: 
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Az Alapító Okirat 5. pontjában foglaltak helyére az alábbi szöveg lép: 

 

5.) Alaptevékenysége: 841 105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 

 kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

      

Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége, szakfeladatai: 

  

Szakfeladat 

szám 

Szakfeladat megnevezése 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841114 Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, ellenőrzése 

841173 Statisztikai tevékenység 

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége 

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 

 

Az alapító okirat 10. pontjában foglaltak helyére az alábbi szövegrész lép: 

 

10.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó  A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben  

        foglalkoztatási jogviszony köztisztviselői (közszolgálati) jogviszony. Egyes 

foglalkoztatottak lehetnek továbbá a Munka 

Törvénykönyve szerinti munkavállalók, illetve 

egyéb foglalkoztatási jogviszony is (pl. megbízási 

jogviszony) is lehetséges a Polgári Törvénykönyv 

szabályai szerint. 

 

Az alapító okirat 11. pontja hatályát veszti. 

 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Alapító okiratot egységes szerkezetben küldje 

be a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának 

 

A határozat hatálybalépésének időpontja 2012. március 15. 

 

Határidő: 8 napon belül 

Felelős: jegyző 

 

 
Egyéb hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben foglalt 

rendelet - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 
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A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv 

1. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2012.(II. 29.) önkormányzati rendelete 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 5/2011.(IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

2.) napirend 

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve 

 

Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Egyelőre nullás, mivel nem tervezünk semmilyen beruházást. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A való életben ezt nehéz kivitelezni. Az önkormányzatok eladósodásának gátlására felső 

limitet szabtak. Kistelepüléseknek 10 m. Ft. hitelt engedtek külön engedély nélkül. A bevétel 

maximum 50% - a, a limit. Minden másért külön engedélyt kell kérni (pl: csatornázási 

beruházás pénzügyi lebonyolítása – utófinanszírozás). Finanszírozás változik, tartós 

eladósodás megakadályozása. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Mi történik azokkal a városokkal, akik el vannak adósodva. Kinek kell azt elengednie? 

Államnak?  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

A városok rosszabb helyzetben vannak, mint a kistelepülések.  

 

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: 

 

3/2012.(II. 28.)sz.Képv. test. hat. 

Saját bevételek és adósságot keletkeztető 

ügyletek középtávú terve 

 

HATÁROZAT  

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a saját bevételek, valamint az adósságot 

keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek 2013-2015. évekre várható 

összegét az alábbiak szerint határozza meg: 
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Megnevezés 2013. 

év Ft. 

2014. 

év Ft. 

2015. 

év Ft. 

BEVÉTELEK 
   

Helyi adó 6 430 6 500 6 600 

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 2.200 2.200 2.200 

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 0 0 0 

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés 

értékesítése 

0 0 0 

Bírság, pótlék, díjbevétel 300 300 300 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 

Összesen: 8 930 9 000 9 100 

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK 
   

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés a-g) pontja szerinti 

adósságot keletkeztető ügylet értéke 

0 0 0 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: képviselő-testület 

 

 
 

3.) napirend 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendelet 

módosítása 

 

Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Az önkormányzati vagyonból lehetne átcsoportosítani, ami nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű önkormányzati vagyon.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Ez a testület döntése alapján bármikor módosítható.  

 
 
Több hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben foglalt 

rendelet - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 
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A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv 

2. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól 

szóló 21/2007. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
4.) napirend 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 

 

Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Lakásfenntartási támogatást már csak normatív alapon lehet megállapítani. A térítési díjak 

alakulása: az előző testületi ülésen hozott döntés alapján az étkeztetés biztosítására 

vállalkozási szerződés megkötésre került. Az étkeztetés intézményi térítési díjáról a 

testületnek döntést kell hozni. Előreláthatólag az idősek közvetlenül a szolgáltatótól fogják 

igénybe venni az étkezést, mert úgy olcsóbb, a melegítő konyha költségei így nem terhelődnek 

át. A házi segítségnyújtásra is csökkenni fog az igény, mivel itt is meg kell állapítani a térítési 

díjat.  

 

Kiss Pál képviselő: 

A Ba Gusztávnénak mi a feladata? 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Óvodásoknak egyben adja át a kihozott ételt, kiosztja az iskolások és a bent étkezők ebédjét. 

Elmosogat és feltakarít.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Említettük már előző testületi ülésen, hogy az Ő feladatát át kell beszélni, hiszen ez nem fogja 

kitenni a 8 órát. Jelenleg probléma, hogy az ételeseket a konyhán mosogatják, mert a 

vállalkozó nem viszi el koszosan, és nem mindenkitől kerül vissza tiszta állapotban. A 

konyhásnak ez nem feladata. Együtt kell dolgoznunk, 3-4 hét alatt álljon be, mindenkinek 

biztosan nem tudunk megfelelni. Meg fogjuk látni, hogy mi hogyan működik. El kell 

gondolkodni azon, hogy jó lenne – e 4 órában a konyhán, 4 órában a hivatlban alkalmazni, 

amiről pontos munkaköri leírást is kapna. A közmunkásoknak is más feladatuk lesz. 

 

Filus Jánonsé jegyző: 

A feladata lecsökken majd, csak az iskolások ebédjének a kiosztását a mosogatást és a 

takarítást végzi. Azt azért figyelembe kell venni, hogy a takarítandó felület nagysága nem 

változott, igen nagy a konyhánk. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Az óvodában régebben a dada osztotta az ételt. 

 

Filus Jánonsé jegyző: 

Most is így van, csak mosogatni kell utánuk.  
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Ujházi Zsolt polgármester: 

Szeretném pontosítani, hogy attól, hogy nem itt történik a főzés, ez még egy önkormányzati 

konyha. Kis türlemet kérünk, konkretizálódnak a feladatok. 

 

Több hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben foglalt 

rendelet - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 
 

 
 

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

3. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2012.(II. 29.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

8/2011.(VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 
5.) napirend 

A gyermek és felnőtt étkeztetés térítési díjának megállapítása 

 

Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve.  

 

Filus Jánonsé jegyző: 

Az előző napirendi pont kapcsolódik ehhez a napirendi ponthoz. 2008-ban volt utoljára 

változtatva az intézményi térítési díj. Az intézményi térítési díjnál csak a nyersanyag árat lehet 

mehatározni.  

Felnőtt térítési díj: 827 Ft + 220 Ft = 1047 Ft. 

 

Kelemen István képviselő: 

Egész napos ellátással ez kezelhető (óvoda – iskola). 

 

Kiss Pál képviselő: 

Ezek az árfolyamok közepes mértékben változnak (pl.Baromfi áremelés). Itt is változik az ár.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Más vállalkozás ekkora létszámra nem hordaná ki ilyen áron.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

A Fortuna Étterem színvonalasabban főz, de nincs engedélye gyermekétkeztetésre, Ők pedig 

csak menüztetéssel foglalkoznak.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Sokan étkeznek náluk. Mindenkinek vannak fenntartásai.  

 

Több hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben foglalt 

rendelet - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 
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A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv 

4. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2012.(II. 29.) önkormányzati rendelete 

A gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 

10/2008. (VI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Határozati formában meg kell állapítanunk a felnőtt étkezők térítési díját is, az 

előterjesztésben közölt adatok alapján. 

 

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: 

 

4/2012.(II. 28.)sz.Képv. test. hat. 

Felnőtt étkeztetés térítési díjának 

meghatározása 

 

HATÁROZAT  

 

Kaskantyú község képviselő-testülete az önkormányzati konyhán biztosított felnőtt étkeztetés 

térítési díját 2012. április 1 napjától bruttó 1106 Ft. azaz egyezeregyszázhat forintban 

határozza meg.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
6.) napirend 

A polgármesteri hivatal köztisztviselőinek 2012. évi teljesítmény követelményeinek 

alapját képező célok meghatározása 

 

Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve.  

 

Kiss Pál képviselő: 

Ez olyan jó, hogy hozzá sem tudok szólni.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A kollégáink dolgoznak, igyekeznek teljesíteni, a feladatokat maximálisan ellátni. Hosszabb 

időtartamú szabadságot, betegséget nem tudnánk külső segítség nélkül ellátni. Bizonyos 

szintig egymás munkáját meg tudják oldani, de a tartós helyettesítés nem biztosított. 
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Több 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: 

 

5/2012.(II. 28.)sz.Képv. test. hat. 

Teljesítménykövetelmények alapját 

képező kiemelt célok meghatározása 

 

HATÁROZAT  

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal köztisztviselői 

2012. évi munkateljesítmény követelményeinek alapját képező célokat a következők szerint 

határozza meg:  

 

1. A jogszabályi előírásoknak megfelelés biztosítása a Képviselő-testület és bizottságai 

döntéseinek előkészítése és végrehajtása során, különös figyelemmel a lehetséges 

döntési lehetőségek feltárására.  

 

2. A Képviselő-testület által alkotott rendeletek betartása és betartatása, a hozott 

határozatok végrehajtása.  

 

3. A pénzügyi helyzet javítása érdekében 2012. évben is ésszerű és költségtakarékos 

gazdálkodás folytatása, költségkímélő lehetőségek feltárása. Továbbra is ki kell 

használni a pályázatokkal elnyerhető központi források felhasználásában rejlő 

lehetőségeket. 

 

4. Az önkormányzati működést hatékonyan és eredményesen működő hivatali 

szervezetnek kell segítenie, amely kellő információkat biztosít és megteremti a 

feltételeket az önkormányzat és a bizottságok döntéseinek előkészítéséhez, 

végrehajtásához. 

 

5. Az egyes ágazati koncepciók végrehajtásából adódó feladatok szakszerű és 

eredményes megvalósítása. 

 

6. A Hivatal köztisztviselőinek törekednie kell arra, hogy az önkormányzat célkitűzéseit 

munkájukkal elősegítsék, elsősorban az önkormányzat gazdasági, pénzügyi 

gazdálkodása egyensúlyának megtartása érdekében. 

 

7. Biztosítani kell, hogy a hatósági közigazgatási ügyintézésben erősödjön a szolgáltatói 

jelleg. A napi feladat ellátás során biztosítani kell, hogy az ügyfeleket kultúrált 

környezetben, szakmailag jól felkészült ügyintézők fogadják, akik az ügyintézés során 

a törvényesség elveit maradéktalanul érvényre juttatják.  

 

8. El kell érni, a lehetőségekhez mérten, hogy a köztisztviselői állomány képzettségi 

színvonala emelkedjen. Ennek érdekében minél több képzésen részt kell venni. 
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9. Az elektronikus információszabadságról szóló törvényben maghatározott feladatok 

megvalósítása, az önkormányzati honlap folyamatos karbantartása. 

 

A Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő-testülete utasítja a polgármestert és a jegyzőt, 

hogy munkáltatói jogkörük gyakorlása során a határozatban felsorolt célok figyelembe 

vételével határozzák meg 2012. évben a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit. 

 

Határidő: 2012. február 29. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 
7.) napirend 

Tájékoztató Filus Jánosné jegyző 2011. évi munkateljesítményének értékeléséről 

 

Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt. A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 

 

 
8.) napirend 

A beíratkozás rendjének meghatározása, javaslat óvodai nyári szünet időtartamára 

 

Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Óvodában a nyári szünet az óvodavezető javaslata alapján 2012. július 23 – augusztus 20 

között lenne, tavaszi és őszi szünetet nem tartanak.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Szabadságokat ki kell adni. 

 

Az előterjesztéshez 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: 

6/2012. (II. 28.) sz. Képv. test. hat. 

A KTKT Óvoda Kaskantyúi Napköziotthonos 

Tagóvodája és a KTKT Általános Iskola és 

Középiskola, Kaskantyúi Általános Iskolája 

2012/2013-as tanév beiskolázási rendjének és az 

óvodai szünet időpontjának meghatározása 

 

 

HATÁROZAT  
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Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi 

Társulás Tanácsa 8/2012. (II. 13.) számú határozata alapján  

 

1. az óvodás korú gyermekek beíratásának időpontját a KTKT Óvoda Kaskantyúi 

Napköziotthonos Tagóvodájában a 2012/2013. évre 2012. március 26. hétfőtől 2012. 

március 30. péntekig terjedő időszakban 8 óra és 16 óra között állapítja meg. 

 

2. az általános iskola első évfolyamára történő beíratás időpontját a KTKT Általános Iskola 

és Középiskola, Kaskantyúi Általános Iskolájában a 2012/2013-es tanévre 2012. április 2-

án 8 óra és 16 óra között határozza meg.  

 

3. A képviselő-testület hozzájárul az óvoda 2012. július 23 és augusztus 20 napja közötti 

bezárásához. 

 

Felelős: polgármester, tagintézményvezetők 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 

 
 

9.) napirend 

Bejelentések, egyéb ügyek 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Mikor lesz körjegyzőség? 

 

Ujházi Zsolt polgérmester: 

Ma szakmai napon vettem részt ahol ezzel összefüggő előadásokat hallgattunk. Bővebbet nem 

mondtak, a törvényt ismertették pontról – pontra. A konkrét kidolgozás zajlik. Óvatosan 

puhatolózunk. Beszélgetésre hívtam az érintett polgármestereket, beszéljük, meg mit akarnak, 

mit gondolnak, miben tudunk együtt gondolkodni. Számtalan verzió van, ha nem születik 

megegyezés 2013. 01.01.-vel van még 60 napos határidő, ellenkező esetben a Kormányhivatal 

dönt. Számtalan kérdés van, ami jelenleg sokunkat foglalkoztat: a demokráciában mekkora 

demokrácia marad, mennyire sérül az önrendelkezésünk, stb. Erről sokat kell majd 

beszélnünk. 

Oktatás: 2013.01.01. állami kézben. Az oktatási év és a gazdálkodási év nem ugyanaz, már ez 

sok kérdést hoz magával. Épületek államostíva lesznek, vagy maradnak? Adóbevételek egy 

részét elveszik: eddig –elmondásuk szerint – a fejlődés lehetőségét biztosította. Más kérdés, 

hogy a fejlődés és a vagyon nem ebből keletkezett. A kötelező állami feladatok ellátását, 

maximum 60 %-ban finanszírozták. A fejlesztési pénzekről lemondtak a települések az 

egészségügy és az oktatás fejlesztése érdekében. Ha arról van szó a felszeréleseket (digitális 

táblák, számítógép konfigurációk) fel tudjuk használni más közösségi színtereken is. Keretet 

akarnak. Körjegyzőségnek 2000 fő alatti településeknek kell társulni úgy, hogy a 2000 főt 

elérjék, vagy ha összességében nem éri el, maximum 7 település csatlakozhat. Nem szükséges 

közvetlen határos településeknek-, csak egy járásban kell lenniük. Egy hivatali központ, de a 

másik településen is marad az ügyintézés. Finanszírozási része? Az önkormányzati rész 

egyértelmű: testület – polgármester. Pénzügyi szakemberek kellenek, az ügyintézés mind a két 

településen megtartható indokkal (pl. tömegközlekedés hiánya). Normatív finanszírozás 

helyett feladat finanszírozás. Kérdés, hogy mit – milyen összegben ismer el. Rengeteg kérdés 

van, sokszor tárgyaljuk majd.  
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Filus Jánosné jegyző: 

Nem marad államigazgatási hatósági jogkör. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Kérdés, mit finanszíroznak majd? 

 

Ujházi Zsolt polgérmester: 

Konkrétumok ismeretében tudunk majd döntést hozni. A csatlakozó testületeknek is le kell 

majd ülniük.  

Aggaszt az oktatás, kistelepüléseknél óriási a fehér folt. A probléma elé kell mennünk, 

hamarosan el kell kezdeni gondolkodni. Mit tudunk működtetni, mi az, amiben közösen 

tudunk gondolkodni. A felső tagozatról beszélünk. Szülőknek jó lenne perspektívát adni.  

A hivatal kérdése is fontos, a jelenlegi létszám a minimum alá van építve. Egészségügy óriási 

kérdés lesz. Mi lesz benne az alap egészségügyi ellátásban? Házi segítségnyújás? Egyik 

pillanatról a másikra változhat az, ami most van.  

2010 évi adatok (létszám) alapján kell majd meghozni a döntést. Keretek a fontosak, 

mindeben megegyezhet majd a két testület. Jegyző – aljegyző kérdése. Székhely? 

Egzisztenciális kérdések. Források elosztásának módszere még nem látható. Átláthatóbb 

közigazgatást akarnak létrehozni. A magyar vidék mélyen alulfejlesztett, elmaradt a 

fejlesztése, ez talán beindul. Koncepciókat kell gyártani, indokolni, mi, mit, milyen 

sorrendben. Sokat fogunk erről beszélni, fontos lesz a testület részéről a naprakészség. 

Megegyezés párti lennék ebben a dolgoban. Kíváncsi vagyok az új „játékszabályokra”, nem 

biztos, hogy egyetértek mindennel, de az a lényeg, hogy itt, helyben működjünk. Remény 

lehet a feladat szintű finanszírozás, bízom benne, hogy picivel több jut. 

 

Rendőr: van „kiszemelt” körzeti rendőrünk, türelmet kért a kiskőrösi rendőrkapitány.  

 

Kelemen István képviselő: 

A magyar ember türelmével és tűrőképességével játszanak kormányszinten.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Milyen felújítás van a múzeumban? 

 

Ujházi Zsolt polgérmester: 

A múzeum egyelőre (1-2 év) időlegesen átkerült a Virág utcába, a Kutyifa Ferencné által 

felajánlott házba. Kedves gesztus volt tőle, hogy ezzel megoldotta a tárolási problémánkat. 

Az épület felújítása folyik a startmunka program keretében, vannak olyan tervek, hogy az 

önkormányzat oda átköltözne, és ez az épület értékesítésre kerülne. Mindehhez majd ha 

aktuális lesz természetesen testületi döntés kell.  Szakember gárda van. A hegybíró sem 

zárkózott el. Bármikor be lehet menni megnézni, hogy milyen ütemben halad a munka.  

Egészségház és orvosi rendelő vonalon mindenki átköltözhetne az iskolába, ha a vizesblokkot 

ki tudnánk alakítani. A rendőr költözhetne a felszabaduló épületbe.  Orvosi rendelő: mezőőr- 

vadőr.  

 

Kelemen István képviselő: 

Ez az ingatlan nem lesz piacképes. 

Szeméttelep ilyen gazos marad? 
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Ujházi Zsolt polgérmester: 

A kivitelező haladékot kért a füvesítés elvégzésére, hiszen tavaly nem tudta az időjárás miatt 

megcsinálni.  

 

 

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

 

Kmft. 

 

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

       polgármester  jegyző 

 

 

 (:Sáfár Jánosné:)       (:Hermanné Németh Andrea:) 

            jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő   
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jzk 1. melléklete 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2012.(II. 29.) önkormányzati rendelete 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 5/2011.(IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 18. §. (1) bekezdésében  foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 

32. cikk (1) bekezdés d)  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:  

1. §. 

 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV. 27.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész 

lép, ezzel egyidejűleg a R. 1.§ (3) és (4) bekezdéseinek számozása (4) és (5) bekezdésre 

módosul: 

„(3)Kaskantyú Község Önkormányzata telephelyei:  

 

 - Egészségház Kaskantyú, Petőfi u. 4. 

 - Háziorvosi Rendelő Kaskantyú, Vasút u. 1/A 

 - Önkormányzati Konyha Kaskantyú, Petőfi u. 2. 

 - Művelődési Ház Kaskantyú, Hunyadi u. 34. 

 - Kulcsosház Kaskantyú, Vasút u. 1/A” 

 

2.§ 

 

A R. kiegészül az e rendelet mellékletét képező 1. melléklettel. 

 

Záró rendelkezések 

3. § 

 

Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

(:Ujházi Zsolt:)      (Filus Jánosné:) 

  polgármester                   jegyző 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2012. február 29. 

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla  

 

 

 Filus Jánosné 

 jegyző 
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1. melléklet a 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez 
 

Kaskantyú Község Önkormányzata szakfeladatai 
 

Szakfeladat 

szám 

Szakfeladat megnevezése 

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, 

szállítása, átrakása 

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

811000 Építményüzemeltetés 

813000 Zöldterület-kezelés 

821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások 

841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

841402 Közvilágítás 

841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

841902 Központi költségvetési befizetések 

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 

841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 

842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 

842531 A polgári védelem ágazati feladatai 

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

862101 Háziorvosi alapellátás 

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

862301 Fogorvosi alapellátás 

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

882111 Aktív korúak ellátása 

882112 Időskorúak járadéka 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 

882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
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882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

882122 Átmeneti segély 

882123 Temetési segély 

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882202 Közgyógyellátás 

882203 Köztemetés 

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

889921 Szociális étkeztetés 

889922 Házi segítségnyújtás 

889924 Családsegítés 

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és –átalakítási támogatása 

890301 Civil szervezetek működési támogatása 

890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása  

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 



jzk. 2. melléklete 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól 

szóló 21/2007. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi 

önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) 

bekezdés j) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el: 

1. § 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 21/2007. (XII. 

17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„a) forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint 

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, a rendelet 1. mellékletében felsorolt vagyon.” 

2. § 

A R. 1. §-a az alábbiakkal egészül ki: 

„(4) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon az önkormányzat 

forgalomképtelennek minősülő vagyonából nem kerül meghatározásra. 

3. § 

A R. 5. § (1) bekezdésében a „rendelet melléklete tartalmazza” szövegrész helyébe „a 

rendelet 2. melléklete tartalmazza” szöveg lép. 

4. § 

Ez a rendelet 2012. március 15. napján lép hatályba, és 2012. március 16. napján hatályát 

veszti. 

 

(:Ujházi Zsolt:)      (Filus Jánosné:) 

  polgármester                   jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2012. február 29. 

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné 

 jegyző 
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1. melléklet a 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez 

Kaskantyú község önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő vagyon 

 

Helyr.szám Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) 

    13 Vasut utca Vasut utca  3622 

    32 Petőfi utca Petőfi u. 1 4056 

    62 Iskola utca Iskola 00 2164 

    72 Május 1 utca Május 1. utca  6402 

    92/ 18 Ady Endre utca Ady Endre utca  4934 

   112 önkormányzati közút Út a pince és Filus közöt         5689 

   132 út  Filus J. és Trepá Névtelen utca                   3566 

   134/ 10 Út  Vincze János mögö Névtelen 

utca                     

194 

   188 Kossuth utca Kossuth u  7846 

   244 Bercsényi utca Bercsényi u. mögött  16094 

   245/  2 Hunyadi utca Hunyadi u.  20545 

   289/  2 Virág utca Virág utca  2384 

   315 Dózsa György utca Dózsa Gy. u.  3835 

   337 Rákóczi utca Rákóczi u.  4465 

   355 Uttörő utca Uttörő u.  6356 

   366 László király utca László k. u.  840 

   380/  2 Deák Ferenc utca Deák F. u.  2377 

   380/ 33 Ifjúság utca Ifjúság u.  2048 

    02/ 33 földút 0                      Bócsai Kálmán I. kerület 1032 

    02/ 39 földút  Tanyasori útt I. ker.                        1115 

    02/ 57 csatorna I. ker.  6562 

    02/ 63 földút  Belterület és I. ker.                          4738 

    02/ 66 árok  02/57 csatorn I. ker.                        2639 

    02/ 73 Földút a lapos felé I.ker.  5811 

    04 Csatorna Laposon át I. kerület  29494 

    05/  1 Szeméttelep I.körzet  13308 

    06 Út  Szeméttelep mell. I. ker                         6586 

    07/ 35 Földút  Ráczút-köve I. ker.                         11241 

    07/ 83 Földút  Szeméttelep I. ker.                         14479 

    08 RÁCZ UT  Páhitól Hild I-II. körzet                  81763 

    09/ 30 Földút  Ba Pál tany I. ker.                           269 

    09/ 38 földút  Ráczút - Pecz I. ker. 0                         6095 

    09/ 53 földút  Sinkovicz b I. ker. 0                          762 

   011/  2 Út  Sinkovicz birto I.ker                          2447 

   011/ 29 földút                   Szeméttelep I. ker. 0       7947 

   011/ 42 földút  Fasor mögöt I. ker.0                         1691 

   014 Földút Burján tanya mögött 00 2764 

   016/ 10 földút  Tanyasortól IV. ker.                      6340 

   017 Árok Brada mögött 00 2254 

   018/  2 Temető I.ker. 00 4989 

   018/ 75 Út  És temetői parkol I. ker.                        5172 

   018/ 76 földút  019 hrsz út IV. ker.                          950 

   018/ 79 csatorna a tanyasor I. ker. 00 2616 

   019 Proletár út IV. ker. 00 7776 

   020/ 23 földút  Proletár vé IV. ker.                          491 

   021 Földút SzÖgyi dűlő 00 6607 

   022/  2 Út  Oroszi tanya m IV. ker. 00                       3786 

   022/ 57 földút  Deli dűlő, TS IV. ker.                         7896 
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Helyr.szám Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) 

   022/ 63 földút  TSZ területbő IV. ker.                         1497 

   022/ 79 földút  Deli dűlőbe IV. ker.                          772 

   022/ 83 földút  Deli dűlőbe IV. ker.                         2218 

   023 Deli Sándor dűlője  IV. ker. 00                      10344 

   024/ 23 Földút  Reisz Pannika IV. ker.                       914 

   024/ 26 földút  Reisz Pannika IV. ker.                        705 

   024/ 28 Földút  Reisz Pannika IV. ker. 0                         989 

   025 Út a meggyes előtt IV. ker.  3188 

   026/ 11 földút  Mikó földön IV. ker.                    1903 

   027/ 19 Földút  027-es tábl IV. ker. 0                        2288 

   027/ 30 földút  Csatorna és IV. ker. 0                        1120 

   028 Csatorna Tóth földtől a határig        33808 

   029/ 16 Földút  Haskó tanyá IV. ker.0                        1015 

   029/ 26 földút  Acsai tany IV. ker. 0                         816 

   030 Földút IV.ker. Tómány tanyától         3872 

   032/ Út  Bulyovszki tany IV.ker. 00                        1249 

   033/  1 Út  Farkas tanyák k IV. ker. 00                        601 

   034/    Földút IV.ker. Tómány tanyától         2951 

   036 Földút IV.KER. SZALAI 

TANYáTóL          

1874 

   038   Földút Szalai tanyától Széles út        12872 

   040 Földút IV.KER. VARGA PáLTóL 

KISS         

5951 

   045 Földút IV. körzet  38997 

   046 Földút IV.KER. KUTYIFA JóZSEF 

EL         

3920 

   047 Földút IV.KER. ORGOVÁNYI ÚT-

LÖDO         

5669 

   049/ 19 földút  a Péczka tany IV. ker. 0                        2210 

   055/  8 Erdő IV.ker.  3468 

   056/ 22 Földút IV.ker.  1270 

   059 Földút IV.ker.  5955 

   063/ 22 földút  Rózsa István IV. 0 565 

   068/ 16 földút  Csatorna me IV. ker.                      4702 

   069 Csatorna  Opauszki fö IV.ker.                           8448 

   070/ 36 földút  Opauszki t IV. ker.                       4702 

   074  Földút IV.ker. 00 1853 

   076 Földút IV.ker. 00 13481 

   079 Út  Szociális Ottho BERCSÉNYI 

FOLYTATÁSA             

11266 

   080/  5 Földút  Szöv. telep I. ker. 0                         3025 

   080/ 26 Földút  Csengődi S. m I. ker.                        3009 

   081 Csatorna  Sszélesúttól I.ker. 00                         4767 

   082 Csatorna  Telegditől I. ker.                    3879 

   083 Árok  Filus József dű I.ker.                             464 

   085 Földút I.ker. 00 2959 

   086/ 41 földút  Pedagógus f I.ker 0                           4293 

   086/ 46 földút  Pedagógus f I. er. 0                          6659 

   092/  2 Árok a Laposon át I.ker. 2329 

   092/ 52 árok a laposon ? I. ker. 00 1794 

   092/ 53 Út a Laposon Hunyadi 16 910 

   093 Földút I.ker. 00 10236 

   096 Földút I.ker. 00 3558 

  0102/  1 földút  Hrutka tany I. ker.                         1992 

  0102/  4 Földút  Hrutka tany I. ker.                       3886 

  0103/ 67 földút  Ráczút mellet I. ker.                         11104 
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Helyr.szám Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) 

  0104 Út  Sárkány pince m I. ker.                    2449 

  0105/ 17 Földút Hrutka tanya I. ker. 0 1519 

  0112 Földút I.ker. 00 127263 

  0116 Földút III.ker. 00 3027 

  0118 Földút III.ker. 00 25583 

  0120 Földút III.ker. 00 2659 

  0123/ 25 Út  Hemzősor jobb o Hunyadi 16                         530 

  0123/ 27 Út  Hemzősor jobb o III.ker.                           595 

  0123/  Út  Hemzősor jobb o Hunyadi 16                        1001 

  0127 Földút II.ker. 00 13886 

  0130 Földút II.ker. 00 1919 

  0131 Földút II.ker. 00 21072 

  0132/ 83 földút  Velez és Köké II. ker.                   1475 

  0133 Földút II.ker. 00 22311 

  0135 Földút II.ker. 00 9292 

  0136/ 10 Földút II.ker. 00 1362 

  0136/ 55 Út  Kriszt dűlő job Hunyadi 16                         438 

  0138/ 14 Földút II.ker. 00 592 

  0139 Földút II.ker. 00 2849 

  0141 Földút III.ker. 00 16289 

  0142/ 47 Földút  Gyógytói is II. ker. 0                        2436 

  0142/ 49 Út  Iskola dűlő el  573 

  0143/ 88 Árok  Andriska dűlő                        1833 

  0143/106 Csatorna ÉS ÚT Var                        4377 

  0143/125 Út  Darinsor környé Hunyadi 16                         564 

  0143/128/ Út  Darin soron Hunyadi 16 1187 

  0143/130 Csatorna  Darin sor Hunyadi 16                        8927 

  0146/ 52 Út Kisbócsán Hunyadi 16 530 

  0146/ 53 Út Kisbócsán Hunyadi 16 597 

  0146/ 55 Csatorna Kisbócsán Hunyadi 16 2784 

  0147 Földút II.ker. 00 12124 

  0149 Büdöstói csatorna Hunyadi 16 12411 

  0151 Földút II.ker. 00 19150 

  0152/ 68 Út  Szélesút-Ráczút  972 

  0154/ 16 Szőlő  Hildi dülőbe II. ker 4388 

  0154/ 36 Földút  Ráczút mell II. ker.                         1480 

  0156/ 57 Árok  Hildi környék  1003 

  0157 Földút II.ker.  4096 
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jzk. 3. melléklete 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2012.(II. 29.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

8/2011.(VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés 

a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 8. § (4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

  

(1) Hatályát veszti a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2011 (VIII. 31.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) „3. Lakásfenntartási támogatás” alcím, a 3. §-a.

   

 

(2) Hatályát veszti az Ör. 9. § (4) bekezdése. 

  

2. § 

 

Az Ör. 1. melléklete e rendelet 1. mellékletére módosul. 

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet az 1. § (2) bekezdése és az e § (2) bekezdése kivételével a kihirdetését 

követő napon lép hatályba.  

 

(2)  A rendelet 1. § (2) bekezdése és az 1. melléklete 2012. április 1. napján lép hatályba. 

 

  

(:Ujházi Zsolt:)      (Filus Jánosné:) 

  polgármester                        jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2012. február 29. 

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla  

 

 

 Filus Jánosné 

 jegyző 
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1. melléklet a 4/2012.(II. 29.) önkormányzati rendelethez 

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

intézményi térítési díja 

 

 

Szociális ellátás Intézményi térítési díj 

 

Az Szt. 62. §-a alapján nyújtott étkeztetés 

(helyben fogyasztás és elvitel esetén) 

 

 

827,- Ft/ellátási nap ( Általános forgalmi 

adóval) 

 

Házi segítségnyújtás 275 Ft/óra 
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jzk. 4. melléklete 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2012.(II. 29.) önkormányzati rendelete 

A gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 

10/2008. (VI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében, 32. § d) 

pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 8. § (4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

 

A gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 10/2008.(VI. 23.) önkormányzati 

rendelet 1.§-a helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„Az önkormányzati konyhán biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 

                      

 

  Óvoda egész napos    310 Ft.   

        tízórai + ebéd    265 Ft.   

                      tízórai      45 Ft.    

 

  Iskola napközi     440 Ft.   

   menza     280 Ft.   

   tízórai       80 Ft.     

 

2.§ 

 

Ez a rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba és 2012. április 2. napján hatályát veszti. 

 

 (:Ujházi Zsolt:) (:Filus Jánosné:) 

  polgármester jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2012. február 29. 

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla   

 

  Filus Jánosné 

  jegyző 

 


