
1 

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

3/2012. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2012. március 27. 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, 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, 

Filus Jánosné jegyző napirend kiegészítésként kéri felvenni a 3. napirendi ponthoz a 

Kistérségi gyepmesteri telep működéséről szóló megállapodás módosítását. 

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.) Javaslat körjegyzőség alakítására 

Előterjesztő: Polgármester 

 

2.) Javaslat mezőőri őrszolgálat felállítására  

Előterjesztő: Polgármester 

 

3.) Beszámoló az Ebrendészeti telep működéséről, és Kistérségi gyepmesteri telep 

működéséről szóló megállapodás módosítása. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

Bejelentések, egyéb ügyek 
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1.) napirend 

Javaslat körjegyzőség alakítására 

Írásos előterjesztés kiküldésre került. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Tabdi községgel közösen körjegyzőség alakításáról van szó. A főbb motivációk le vannak 

írva. Tabdi volt olyan nyitott, ő keresett meg szándéknyilatkozattal. A tárgyalások 

folytatódnak ha a testület erre vonatkozóan nyilatkozik, hogy zöld utat kapunk, áprilisban 1-2 

alkalommal biztosan lesz ebben az ügyben közös testületi ülés. Ma voltunk Tabdin testületi 

ülésen, ott is tárgyalták ezt az ügyet, elfogadták. Az első közös testületi helyszíne Tabdi lesz, 

pontos időpontot még nem tudunk, egyeztetve lesz. Kérdés, javaslat, hozzászólás? 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Kényszerhelyzet, reméljük nagy változás nem lesz. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A jegyző személyéről a két testület hoz döntést. Meg kell fogalmaznunk, hogy mit szeretnénk. 

Valóban vannak kényszer dolgok, de elég nagy „játszóterünk” marad még.  

A megalakulás félévtől erre az évre szól. Január 1 – től meg fog változni a közigazgatás, 

összevont egységes hivatalok lesznek majd.  

Ez egy tovább folytatható út, az idei évben havi 426.530 Ft állami támogatást kapnak a 

körjegyzőségek, amit fele – fele arányban osztanánk. Külön költségvetés, külön hivatal, külön 

munkáltató, a jegyző személye közös. A jegyző bére is a két tag által lesz finanszírozva.  

 

Kiss Pál képviselő: 

Az országban már réges – régen van ilyen. Itt nincs, de majd lesz. A kapott plusz pénz arra 

használjuk, amire akarjuk? A jegyző bérére is kevesebb megy. Érdemes házasodni. A helyi 

nézetek tekintetében inkább Tabdit gondolom én is, a személyes kapcsolatok (lakosság) talán 

jobbak. A jövő útja, nem csak a Ft-ot vettem alapul. Hozzám is közelebb áll. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Félévtől így működnénk. A jegyzői munkakört hogyan képzeljük el, mind a két helyen el kell 

látnia a feladatot. Ezt át kell személyesen beszélnünk. A későbbiekben is minden fele – fele 

arányban lenne képviselve: közös üléseken lesznek olyan elképzelések, ahol biztosan kell 

majd alkut kötnünk. Álláspontom, amire kérem a testületet is mindig egálban álljon a „képzelt 

serpenyő”. Sok közös feladatot el tudok képzelni (tanyagondnok, kulturális programok, 

külföldi kapcsolatok, stb.), több olyan dolog van, amit lehet erősíteni. Óvodában (egy óvónő 

nyugdíjazás előtt áll) a helyettesítés, két település könnyebben tud ezekre a dolgokra 

megoldást találni. Közös a védőnőnk. A munka elvégzése könnyebben ellenőrizhető. Sok 

minden van, amit kamatoztatni tudunk. Közös hivatal: nem tudom, hogy mit jelent. Rengeteg 

apróság lesz, amire oda kell figyelnünk.  Van egy évünk, hogy megálmodjuk magunkat. Nem 

elhozni onnan, hanem problémamegoldás miatt megyünk oda és fordítva is így van. Ez nem 

egy zárt közösség, lehet csatlakozni. A hivatalról nem beszélek, nem tudjuk mi lesz jövő évtől. 

A testület (önkormányzat) önálló gazdálkodási szereplő, közös hivatallal, bízom benne, hogy 

szabad döntési joggal. Gazdaságilag ezt le kell vezényelni. Autonómia megmaradjon. Pénzügy 

kell, anyakönyv stb. beviszik, de nem hiszem, hogy a járáshoz be kell majd járni ügyet intézni. 

Kívülről észrevehető változást nem gondolom, hogy hozni fog. Óvoda, egészségügy, 

köztisztaság, ivóvíz kötelező feladat lesz működtetni. Az iskola állami fenntartás alá kerül. Jó 

lenne az iskolarendszert átalakítani úgy, hogy abból nyertesen jöjjünk ki. Motiváció.  
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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: 

 

7/2012.(III. 27.) sz. Képv. test. hat. 

Körjegyzőség alakítása 

 

HATÁROZAT  

 

Kaskantyú Község Képviselőtestülete 

 

1. egyetért Tabdi és Kaskantyú települések igazgatási feladatainak ellátására 2012. július 

1. napjától körjegyzőség megalakításával, 

 

2. felkéri a polgármestert, hogy a Képviselőtestület áprilisi ülésére a körjegyzőség 

létrehozásáról szóló megállapodást, a Polgármesteri Hivatal 2012. június 30. napjával 

történő megszüntetésére a megszüntető okiratot, a körjegyzőség 2012. július 1. 

napjától hatályos alapító okiratát, a jegyző felmentését, valamint a körjegyzői pályázat 

kiírását terjessze elő. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. április 24. 

 

 
 

2.) napirend 

Javaslat mezőőri őrszolgálat felállítására 

Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Tapogatózunk. Azt kell eldönteni, hogy a részletek ismeretében akarja – e a testület. A terület 

felosztása a földhivatal adatai alapján került meghatározásra (2.174 ha). Mezőőr 4 órában + 4 

órában Vadőr. Nem ütközik jogszabályba, erről kértünk állásfoglalást. Jégelhárító rendszer 

működtetése biztosítva lenne, földesutak, fasorok rendbetétele. Hosszabb távon kamatozna. 

600 Ft/ megkezdett ha lenne az éves hozzájárulás a földtulajdonosoknak. Kivetése, 

beszedése. A település javát kell nézni. Kint mozog a területen, valaki gondban van meg 

lehet szólítani. Munkája felügyelhető. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Hiteles nyilvántartás alapján tudjuk meg, hogy kitől, mekkora földtulajdon után lehet kivetni 

a hozzájárulást.  

 

Kiss Pál képviselő: 

Ki a munkáltatója a mezőőrnek? Ha jó a mezőőr, akkor szükség van rá. Ki lesz a mezőőr? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Testület a munkáltatója az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester látja el. A 

vadásztársaságnál Gráczia Ferenc próbaidőn van jelenleg 4 órása vadőrként.  



4 

 

 

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: 

 

8/2012.(III. 27.)sz.Képv. test. hat. 

Mezei őrszolgálat létrehozása 

HATÁROZAT  

 

1. Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mezei 

őrszolgálatot kíván létrehozni, egy 4 órás mezőőr foglalkoztatásával 2012. június 1. 

napjával. 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy készítse el a mezei őrszolgálat létrehozása 

érdekében megalkotandó önkormányzati rendelet-tervezetet és azt, terjessze a 

képviselőtestület 

 

Határidő: 2012. április 30. 

Felelős: jegyző 

 

 
 

3.) napirend 

Beszámoló az Ebrendészeti telep működéséről, és Kistérségi gyepmesteri telep 

működéséről szóló megállapodás módosítása. 

 

Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

A decemberi testületi ülésünkön módosítottuk legutóbb a megállapodást. Most újra szükséges 

az írásos előterjesztés szerinti módosítás. Összeg nem változott.  

 

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: 

 

9/2012.(III. 27.) sz. Képv. test. hat. 

A kistérségi gyepmesteri telep létrehozásáról 

és működtetéséről, valamint egyes 

állategészségügyi feladatok ellátásáról szóló 

megállapodás módosítása 

 

HATÁROZAT  

Kaskantyú Község Képviselő-testülete 
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1. Úgy dönt, hogy az 50/2011.(XII. 21.) számú határozatával elfogadott, gyepmesteri 

telep létrehozásáról és működtetéséről, valamint egyes állategészségügyi feladatok 

ellátásáról szóló megállapodást a határozat melléklete szerint módosítja. 

   

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást a Képviselő-testület nevében 

aláírja  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 
 

Kiss Pál képviselő: 

Az eb telep összes kiadás 5.318.976 FT, a maradvány 2 m. Ft. 189 kutya ennyibe került. 

Ennyi pénzt rá tudunk adni a kutyákra, 189 beteg ember kapna – e ennyi anyagi ráfordítást? 

 

Turú Gyula képviselő: 

Ezeknek nincs gazdája? 

 

Ujházi Zsolt polgármester? 

Kötelező feladat. Bele kell számolni a szállítási költséget is, az etetésük felajánlásból megy. 3 

hétig van tartva, állatorvos, sterilizálás, stb. Valóban igaz, a járóbeteg ellátásra nem költünk 

ennyit. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Egyre több lesz, nem tudjuk mekkora költséggel jár az eltartása. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület az eb telep működéséről szóló 

beszámolót jóváhagyólag tudomásul vette. 

 
 
 

4.) napirend 

Bejelentések, egyéb ügyek 

Bejelentés. Egyéb ügy nem volt 

 

 

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   
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A Képviselő-testület 9/2012.(III. 27.) 
határozatának melléklete 

MEGÁLLAPODÁS 

gyepmesteri telep létrehozásáról és működtetéséről, valamint egyes állategészségügyi 

feladatok ellátásáról 

 

Megállapodást kötő felek: 

egyrészről  

 a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás, székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. (a 

továbbiakban: Társulás),  

másrészről 

 Akasztó Község Önkormányzata (székhelye 6221 Akasztó, Fő utca 40.) 

 Bócsa Község Önkormányzata (székhelye 6235 Bócsa, Rákóczi utca 27.) 

 Császártöltés Község Önkormányzata (székhelye 6239 Császártöltés, Keceli út 107.) 

 Csengőd Község Önkormányzata (székhelye 6222 Csengőd, Dózsa György utca 35.) 

 Fülöpszállás Község Önkormányzata (székhelye: Fülöpszállás, Kossuth L. utca 2.) 

 Imrehegy Község Önkormányzata (székhelye 6238 Imrehegy, Kossuth tér 11.) 

 Izsák Város Önkormányzata (székhelye 6070 Izsák, Szabadság tér 1.) 

 Kaskantyú Község Önkormányzata (székhelye 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16.) 

 Kecel Város Önkormányzata (székhelye 6237 Kecel, Fő tér 1.) 

 Kiskőrös Város Önkormányzata (székhelye 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.) 

 Páhi Község Önkormányzata (székhelye 6075 Páhi, Vasút utca 2.) 

 Soltszentimre Község Önkormányzata (székhelye 6223 Soltszentimre, Hősök tere 1.) 

 Soltvadkert Város Önkormányzata (székhelye 6230 Soltvadkert, Kossuth L. utca 6.) 

 Tabdi Község Önkormányzata (székhelye 6224 Tabdi, Kossuth L. utca 9.) 

 Tázlár Község Önkormányzata (székhelye 6236 Tázlár, Templom köz 2.) 

(a továbbiakban: önkormányzatok) megállapodnak, hogy az önkormányzatok a 

feladatkörükbe tartozó, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 

2004. évi CVII. törvény 2. § (1) bekezdés p) pontja szerinti állategészségügyi feladat ellátását, 

ezen belül  

 az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) 

bekezdésében előírt, a kóbor ebek befogásával, valamint  

 az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendeletben 

előírt gyepmesteri telep működtetésével  

kapcsolatos kötelező önkormányzati feladatot (a továbbiakban együtt: állategészségügyi 

feladatot) 2012. január 1. napjától határozatlan időre a Társulásnak átadják, és az átvett 

feladat ellátásáról a Társulás – a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel – gondoskodik. 
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I. 

A megállapodás tárgya 

Jelen megállapodás alapján a Társulás vállalja, hogy: 

3. a kistérségi gyepmesteri telepet a Kecel, 0446/11 hrsz-ú ingatlanon működteti, a 

Társulás és az önkormányzatok közötti, jelen megállapodásban rögzített 

feltételekszerint. Az önkormányzatok a telep  2012. évi működésének állandó 

költségeit lakosságszám arányosan, változó költségeit pedig a gyepmesteri telepen 

elhelyezett ebek száma szerint biztosítják. 

Állandó költség: 117,-Ft/fő/év 

Változó költség: 10.145,-Ft/eb  

2. a műszakilag átadott telepet külső szervezet (a továbbiakban: működtető) 

használatába adja, valamint szerződést köt a működtetővel a kóbor ebek 

befogásának, és a gyepmesteri telep működtetésének jogszabály szerinti ellátására, 

a kapcsolódó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére, 

 

3. a működtetővel kötött szerződésben kiköti, hogy a működtető: 

 

  a tárgyévi, a működtetés pénzügyi igényét tartalmazó javaslatot a tárgyévet megelőző  év 

október 30. napjáig köteles a Társulási Tanács elnökéhez benyújtani,  

 

  az állategészségügyi feladatot a tárgyévre jóváhagyott összegből köteles ellátni, annak 

módosítását kizárólag nem tervezett, rendkívüli körülmény esetén kezdeményezheti, 

 

3.3 .az éves hozzájárulás felhasználásával továbbá a tulajdonos által megfizetett 

költségtérítéssel a tárgyévet követő február 15. napjáig köteles elszámolni.  

 

3.4 a befogott, a gyepmesteri telepre beszállított kóbor ebek befogási helyét is 

tartalmazó nyilvántartást negyedévente,  a negyedévet követő hónap 15. 

napjáig, illetve a tárgyévet követő január 31. napjáig köteles a Társulási Tanács 

elnökének megküldeni 

 

  3.5 a hatóságok részére megküldött, jogszabályban előírt adatszolgáltatás 

teljesítéséről, illetve az állategészségügyi vagy más hatóság által végzett 

ellenőrzés megállapításairól – annak egy másolati példányával – köteles a 

Társulási Tanács elnökét tájékoztatni, illetve a szerződés teljesítésének 

ellenőrzéséhez szükséges dokumentációkat, iratokat a Társulás rendelkezésére 

bocsátani, 

                 3.6. amennyiben a feladatot bármely okból a szerződésben kikötött módon nem 

                        tudja ellátni, erről, valamint az akadályoztatás okáról haladéktalanul köteles a 

                        Társulási Tanács elnökét tájékoztatni, 

3.7 a szervezetéről, elérhetőségéről, tevékenységéről, a támogatások, adományok 

fogadására szolgáló számlaszámáról, a befogott ebek tulajdonosának keresését 

szolgáló információkról saját honlapján köteles folyamatos tájékoztatást 

nyújtani. 
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II. 

Az átruházott feladat finanszírozása 

1. Az állategészségügyi feladat ellátását évente jóváhagyott működtetési és pénzügyi terv 

alapján a Társulás az önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásából finanszírozza.  

2. A tárgyévre szóló – a kiadásokat és bevételeket részletező – a működtető által a 

tárgyévet megelőző október 30. napjáig megküldött működtetési és pénzügyi tervi 

javaslatot a Tanács elnöke köteles az önkormányzatoknak haladéktalanul – a pénzügyi 

terv módosítási javaslatát a benyújtást követő 3 napon belül – továbbítani.  

 

3. A tárgyévi működtetési és pénzügyi tervet az önkormányzatok véleménye és javaslata 

alapján a Társulási Tanács legkésőbb február 28. napjáig fogadja el, melyről 

szerződést köt a működtetővel, és erről, valamint az önkormányzatonkénti 

hozzájárulás összegéről tájékoztatja az önkormányzatokat.  

 

4. Az önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulási Tanács által a 

tárgyévre jóváhagyott, az állandó fenntartási költség számított összegét 

lakosságarányosan, havonta előre finanszírozzák, úgy, hogy a havi hozzájárulás 

összegét a tárgyhót megelőző hó 28. napjáig a Társulás számlájára utalják. 

A Társulási Tanács által változó költségként jóváhagyott Ft/eb összegben megjelölt 

költséget pedig negyedévente, utólag, a működtető által a Társulás részére megküldött 

kimutatás alapján a telepre a településről beszállított ebek száma alapján 

finanszírozzák. A hozzájárulást a negyedévet követő hó 15. napjáig a Társulás 

számlájára utalják. A Társulás a fenti hozzájárulást az esedékes, lakosságarányos 

finanszírozással együtt utalja a működtető számlájára  

5. A Társulás az önkormányzatok által átutalt hozzájárulást legkésőbb a hó utolsó 

napjáig köteles a működtető számlájára továbbutalni.  

6. Amennyiben a működtetőnek az első félévi adatokról megküldött nyilvántartása 

szerint a tervezett és tényleges működési költségek eltérnek egymástól, a Tanács 

dönthet az önkormányzatok második félévi hozzájárulásának módosításáról.  

7. A I/3.3. pont szerint visszafizetendő összegről az elszámolás alapján a Tanács dönt. A 

visszafizettetett összeggel február 28. napjáig – a tárgyév lezárásakor – kell az 

önkormányzatokkal elszámolni.  

 

8.  A Társulás és az önkormányzatok a tárgyévi hozzájárulás összegéről a működtető 

tényleges költségeket tartalmazó kimutatása alapján legkésőbb a tárgyévet követő 

február 28. napjáig számolnak el. Amennyiben hiány keletkezik, úgy a Társulási 

Tanács döntése szerint egyszeri pótbefizetés terheli az önkormányzatokat. Ha 

maradvány képződik, a következő évi hozzájárulást ennek figyelembe vételével kell 

megállapítani vagy a finanszírozást addig szüneteltetni, míg a maradvány 

felhasználásra nem kerül. 

9. A gyepmesteri telep kialakítását követő további fejlesztés finanszírozásáról az 

önkormányzatok és a Tanács – közös döntés alapján – egyedileg állapodnak meg.  
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III. 

A Tanács és az önkormányzatok együttműködése 

1. A Tanács elnöke köteles tájékoztatni az önkormányzatot a hatóságok által végzett 

ellenőrzések megállapításairól, valamint a működtető I/3.6. pontban foglalt jelzéséről.  

2. A Társulás a szerződésben foglaltak végrehajtását köteles évente legalább egy 

alkalommal ellenőrizni és erről az önkormányzatot tájékoztatni.  

3. Az önkormányzat által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a Kiskőrösi 

Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodás VI. fejezet 6. és 7. 

pontjában foglaltak szerint kell eljárni.  

4. Az önkormányzat a Tanács elnökéhez írásban benyújtott javaslattal kezdeményezheti 

a megállapodás módosítását. A Tanács a benyújtást követő 30 napon belül köteles a 

javaslatot napirendre tűzni.  

IV. 

Kilépés, kizárás a feladatellátásból 

1. Az önkormányzat – a 2. pontban foglaltak kivételével – évente dönthet, hogy jelen 

megállapodással átadott állategészségügyi feladatát a következő évtől saját maga fogja 

ellátni. Kilépni évente december 31. napjával lehet, az önkormányzat a kilépésről 

hozott döntéséről március 31. napjáig köteles a Tanácsot tájékoztatni.  

2. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a gyepmesteri telep 

létesítésére vagy későbbi fejlesztésére benyújtott pályázatban a támogatás elnyerése 

meghatározott idejű működtetéshez kötött, a közös feladatellátásban legalább a 

támogatási feltételként előírt időtartamig részt vesz, és teljesíti pénzügyi 

hozzájárulását.  

3. A Tanács, amennyiben az önkormányzat a pénzügyi hozzájárulási kötelezettségét 

ismételt felhívásra, a felhívásban megjelölt időpontig nem teljesíti, és 

kötelezettségének több mint négy hónapja nem tett eleget, a jelen megállapodást a 

mulasztó önkormányzat vonatkozásában – a 2. pontban foglalt kötelező időtartam 

elteltével – a tárgyév december 31. napjával felmondhatja.  

 

V. 

A vagyon nyilvántartása és megosztása 

1. Az állategészségügyi feladat ellátásához beszerzett, létesített vagyont a Társulás 

vagyonaként kell nyilvántartani.  

2. Kilépés, kizárás esetén az önkormányzat bevitt vagyonával el kell számolni, de annak 

kiadására az önkormányzat csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem 

veszélyezteti a Társulás feladatának ellátását. Ha a vagyon a feladatellátás 
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veszélyeztetése miatt nem adható ki, az önkormányzatot a részére járó vagyon után 

használati díj illeti meg. Az át nem adott vagyon köréről, és a használati díjról a 

Tanács és az önkormányzat külön állapodik meg.  

3. A megállapodás megszűnése esetén az önkormányzatoknak járó, az állategészségügyi 

feladatellátáshoz kapcsolódó, a megszűnés időpontjában nyilvántartott társulási 

vagyonnal – eltérő megállapodás hiányában – lakosságarányosan kell valamennyi 

önkormányzattal elszámolni.  

VI. 

Záró rendelkezések 

1.      A Társulás és az önkormányzatok megállapodnak, hogy jelen megállapodásból eredő 

vitás kérdéseiket tárgyalásos úton rendezik, ennek sikertelensége esetén a Bács-

Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg.  

 

2.      A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a települési önkormányzatok 

többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, valamint a Ptk. 

rendelkezései irányadók.  

3. Az Önkormányzatok és a Társulás tényként rögzítik, hogy az  I.1.pontban 

meghatározott gyepmesteri telep a 2011. június 20. napján kelt működési engedély 

alapján 2011. június 20-tól ellátja a jelen megállapodásba foglalt feladatokat, melyhez 

az önkormányzatok 2011. évben lakosságarányosan 189,-Ft/fő összeget biztosítottak. 

Kelt: ______________________________ 

 
Önkormányzat megnevezése  Polgármester/Elnök aláírása  Képviselőtestület/Tanács 

döntésének kelte, száma  
Akasztó Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Bócsa Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Császártöltés Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Csengőd Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Fülöpszállás Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Imrehegy Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Izsák Város Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Kaskantyú Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Kecel Város Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Kiskőrös Város Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Páhi Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Soltszentimre Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Soltvadkert Város Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Tabdi Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Tázlár Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás  _____________________  ______________________ 

 


