
Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

5/2012. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének május 29.-én (kedden) 

16
30

 órakor megtartott testületi üléséről 

 

Az ülés helye:  Művelődési ház Kaskantyú, Hunyadi u. 34. 

 

Jelen vannak:  Ujházi Zsolt polgármester, Kukucska Sándor alpolgármester, Kiss Pál, 

Kelemen István, Sáfár Jánosné, Turú Gyula (17.
00

 órától) képviselők. 

Filus Jánosné jegyző 

Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető  

Meghívottak:  Opauszki György 

   Kutyifa Ferencné 

   Filus János (17.
15

 órától) 

Hiányzik:        Hermanné Németh Andrea képviselő bejelentéssel. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

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

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: 

 

Kelemen István és Kiss Pál képviselőket 

 

A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők 

személyére tett javaslatot, valamint a napirendet.  

 

NAPIREND  

 

1. Ellátási szerződés kötése házi segítségnyújtás biztosítására 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése 

Előterjesztő: jegyző, családgondozó 

 

3. Megállapodás a Kaskantyúi Hegyközséggel 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: polgármester 
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5. Kaskantyú településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása 

Előterjesztő polgármester 

 

6. Horváth József termőföld adásvételi kérelme. 

Előterjesztő: polgármester 

 

7. Bejelentések, egyéb ügyek 

1.) napirend 

 

Ellátási szerződés kötése házi segítségnyújtás biztosítására 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Üdvözlöm a testületi ülésen Opauszki György Urat. Kérem, hogy röviden ismertesse 

tevékenységüket. 

 

Opauszki György: 

Kiskőrösön 1905 óta dolgozunk, először csak idősek bentlakásos ellátásával foglalkoztunk, 

majd kb. 10 éve szociális alaspzolgáltatásokat nyújtunk. Mostanára a Kistérség szinte minden 

településére van működési engedélyünk. Tabdin 2-, Imrehegyen 1 éve látjuk el szerződés 

keretében a házi segítségnyújtást. Kiskőrösön teljes mértékben (egy intézmény kivételével) mi 

látjuk el ezeket a feladatokat. Szociális étkeztetést, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 

valamint falugondnoki szolgálatot is működtetünk. A jelzőrendszer Kaskantyún is bevezetésre 

került, a tapasztalatok és visszajelzések alapján a településen élők megelégedésére. Helyi 

lakosokkal együttműködve dolgozunk. Most is helyi szakképzett munkaerőt kerestünk. Ha 

igény lesz rá, tudunk bővíteni, így több lehetőségünk lesz több alkalmazottat (helyi) 

foglalkoztatni. Idén nincs a házi segítségnyújtás esetében térítési díj fizetési kötelezettség, de 

nem látjuk, hogyan változik majd a rendszer. A jelzőrendszeres ellátás is még finanszírozott. 

Elvileg, ha igény lesz rá szociális étkeztetést is tudunk szolgáltatni. Gondolkodhatunk majd 

ebben is. Adagszám függvénye. Az látszik, hogy a következő évben a jelzőrendszeres 

szolgáltatás díjköteles lesz, mert elvonják a támogatást.  

 

Kiss Pál képviselő: 

A Ti vallásoktokból hányan veszik igénybe a szolgáltatásokat? 

 

Opauszki György: 

Nem számoljuk. Mindneki felé szolgáltatunk. Bárki jelentkezik, mi igyekszünk segíteni. A 

munkavállalóink 80 % - a sem a Baptista Egyház felekezetéhez tartozik. Az a kérdés, hogy 

tudunk – e segítséget adni, ha kér.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Minél komplexebb szolgáltatást tud nyújtani egy ellátó, annál jobban fent tud maradni. 

 

Opauszki György: 

Ez így van, kinek hol tudunk segíteni. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Köszönjük, hogy kifáradtál és tájékoztatást adtál. 

 



 3 

A napirendhez 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: 

 

22/2012.(V. 29.)sz.normatív határozat 

Ellátási szerződés házi segítségnyújtás 

biztosítására 

 

HATÁROZAT  

 

1. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező feladatát képező 

házi segítségnyújtás biztosítására a határozat melléklete szerinti ellátási szerződést köt 

a Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Segítő Szolgálattal  

 

2. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. június 1. 

 
 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Kiss Pálné házi szociális gondozó továbbfoglalkoztatása az önkormányzat részéről nem 

lehetséges, mivel megszűnt az általa ellátott feladat. Így a közalkalmazotti jogviszonyát 2012. 

május 31-i hatállyal meg kell szüntetni. Nem marad munka nélkül, mert a feladatot átvevő 

Filadelfia Segítő Szolgálat vállalta a továbbfoglalkoztatását. Ennek megfelelően javasolja, -

Kiss Pálnéval folytatott előzetes egyeztetés alapján -, hogy Kaskantyú Község 

Önkormányzata a közalkalmazott jogviszonyát közös megegyezéssel szüntesse meg. 

 

Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat-tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé 

elfogadásra: 

 

  /2012.(   )sz.Képv. test. hat. 

Kiss Pálné közalkalmazotti 

jogviszonyának megszüntetése 

 

HATÁROZAT  

 

1. Kaskantyú Község Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 25.§ (2) bekezdés a) pontja alapján Kiss Pálné szociális gondozó és 

ápoló közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel 2012. május 31. időponttal 

megszünteti.  

2. Felkéri a polgármestert, hogy a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. május 31. 
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A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

23/2012.(V. 29.)sz.Képv. test. hat. 

Kiss Pálné közalkalmazotti 

jogviszonyának megszüntetése 

 

HATÁROZAT  

 

3. Kaskantyú Község Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 25.§ (2) bekezdés a) pontja alapján Kiss Pálné szociális gondozó és 

ápoló közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel 2012. május 31. időponttal 

megszünteti.  

4. Felkéri a polgármestert, hogy a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. május 31. 

 

 
 

2.) napirend 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

Sáfár Jánonsé képviselő: 

Alapellátás keretében ellátott gyermekek száma három fő, kik ezek?  

 

Kutyifa Ferencné: 

Név szerint nem mondhatom meg. Évente 3-5 fő között mozog. Középiskolás gyerekek 

„elfelejtenek” iskolába járni, ez már elég indok arra, hogy bekerüljön a rednszerbe. Két 

ellenőrzés volt egymás után. Mindkét ellenőr elcsodálkozott, hogy itt ennyire nincs probléma. 

Éves megbeszélésen a rendőrségtől voltak kint, azért itt mert nem volt ügyünk. Ne is történjen 

ha lehet ilyent kérni. A zártságunk ebben az esetben inkább az előnyünkre vágyik. Sok 

esetben azt látom, hogy a szülők életvezetése okoz problémát.  

 

Filus Jánonsé jegyző: 

Az iskolai távolmaradás esetében az iskoláztatási támogatás folyósítását fel kell függesztik és 

visszamenőlegesen sem utalják.  

 

Kutyifa Ferencné: 

Célravezetőnek bizonyult, hogy külön – külön beszélgetek el a gyermekkel és a szülőkkel, 

majd együtt. Hamarabb szembesülnek a tényekkel, segíti az ügy megoldását, ami ugye 

esetenként más és más. 

Köszönöm azoknak, akik segítették a munkámat. A hivatallal a munkakapcsolatunk jól 

működik.  
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Ujházi Zsolt polgármester: 

Köszönöm a beszámolót. 

 

A napirendhez 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: 

 

24/2012.(V. 29.) sz. Képv. test. hat. 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásnak átfogó értékeléséről.  

 

HATÁROZAT  

 

A Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést 

tartalmazó beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: képviselő-testület 

 

 
3.) napirend 

Megállapodás a Kaskantyúi Hegyközséggel 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Szeretném felolvasni az írásban kiküldött előterjesztést és a megállapodás tervezetet. Kérem, 

akinek észrevétele van, ossza meg. 

 

Filus János hegyközség elnöke: 

Köszönöm, hogy eljöhettem. Múlt héten és ma is beszéltünk a megállapodás tervezetéről, 

örömmel vesszük, hogy továbbra is ott lehetünk a Polgármesteri Hivatalban. Biztosítékot 

szeretnénk kérni, hogy öt év után is ott lehetünk majd és ebben még nincs benne. Kérem, 

hogy egy mondat kerüljön be a megállapodásban erre vonatkozóan, és jövő héten mi is a 

választmányi gyűlés elé visszük. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

A 3. pont után betehető lenne, hogy az öt év eltelte után is biztosítja a Hegyközség részére a 

helyiséget és a használat feltételeit az öt év elmúltával egy külön megállapodásban majd 

rögzítik.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A 3. pont kiegészítésének javaslom: az öt évre a fent említett összeg fejében biztosítja az 

iroda használatát. Folytonosság lehetőségét biztosítani kell.  
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Kiss Pál képviselő: 

Nem biztos, hogy öt év múlva ezek a személyek ülnek majd itt. Évi 100.000 Ft. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A Hegyközséggel jó viszonyt alakítottunk ki. Sokkal méltóbb helyet tudunk kilakítani. Halad 

a felújítás. Jelenlegi források és lehetőségek nem teszik lehetővé, hogy idén elkészüljünk. 

Egyéb teendőnk is van ebben a programban. Többféle út van ennek az épületnek a 

befejezéséhez.  

 

Filus János hegyközség elnöke: 

A működésre van pénz. A jégelhárító rendszert is bevállaltuk, lehetőségeinkhez képest 

szeretnénk ebben részt venni. A pincerész rendbehozatala a település dísze lehetne.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Bárki, ha arra jár nyugodtan mejne be. Nyitott udvart tervezünk parkolókkal. Egyháznak is jó 

lenne. Zárható raktár és irattár is helyet kapna. Rendezett udvart szeretnénk kilalakítani. 

Okkal – móddal több, mint szerkezetkész lesz. 

 

Turú Gyula képviselő: 

Van kilátás a jelenlegi polgármesteri hivatal épületének az eladására? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Nem áruljuk, de ha kell el tudjuk adni. Nem egy új építésű épület, de eladható. Rendezett 

udvarral a település közepén, kis ráfordítással átalakítható, lakásnak épült. 

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben 

foglalt határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra azzal az eltéréssel, 

hogy a Megállapodás 3. pontjában az „ingyenesen” szó helyett „a 2. pontban szereplő összeg 

fejében” szövegrész kerüljön, valamint a 3. pont alá kerüljön be az alábbi új pont: „ Az 

Önkormányzat az 5 év eltelte után is biztosítja a Hegyközség részére az irodahelyiséget, a 

használat feltételeit az öt év eltelte után külön megállapodásban rögzítik.” 

 

 
 

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

határozatot hozta: 

 

25/2012.(V. 29.) sz. Képv. test. hat. 

Megállapodás a Kaskantyúi 

Hegyközséggel 

 

HATÁROZAT  

 

1. A Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fel kívánja újítani a 

tulajdonában lévő Kaskantyú, Hunyadi u. 29. szám alatt lévő ingatlanát és ott hivatali 

helyiséget szándékozik kialakítani.  

 

2. A felújítást pályázati forrásból és a határozat mellékletét képező Megállapodás alapján 

kapott hegyközségi támogatásból kívánja megvalósítani.  
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3. Megbízza a polgármester a megállapodás aláírásával és az ingatlan átalakításával 

kapcsolatos feladatok ellátásával. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2013. dec 31. 

Felelős: polgármester 

 

Felelős:  

Határidő:  

 
 

4.) napirend 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Benne van a mezőőri szolgálat anyaga, de természetesen év közben még módosítani fogjuk a 

költségvetést. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

A mezőőri szolgálathoz szükséges adatkérés a Földhivataltól. 

 

A napirendhez 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 

1. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete 

 

Kaskantyú község önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 

1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 
5.) napirend 

Kaskantyú településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása 

 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Tavalyi évben indítottuk.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Most ez a módosítás befejeződik, de újra indítjuk, ha a kérelmezőkkel megállapodunk. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 
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A Vasút utca eleje a Hunyadi utcára kibővül, ahol parkoló rész van, Horváth Győző 

megvásárolná azt a területet. Ehhez szükséges a rendezési terv módosítása. Külterületi 

ingatlan vonatkozásában (02/44) pályázatot nyertek csomagolóüzem megépítésére, ehhez 

szükséges különleges rendeltetésű területté nyilvánítani. Ezek még folyamatban vannak. 

Szerződést kötünk, átutalják az összeget és indítható.  

 

Az előterjesztéshez újabb 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 

2. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2012.(V. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló 

15/2004. (XII. 15.) rendelet 

módosításáról 
 

 
 

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

határozatot hozta: 

 

26/2012.(V. 29.) sz. Képv. test. hat. 

Kaskantyú településszerkezeti tervének 

módosítása 

 

HATÁROZAT  

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) a) alapján biztosított jogkörében a 2/2007.sz. Képv.test. 

határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.) A szociális otthon 4,52 ha-os kibővített területét településközpont vegyes-, és közlekedési 

terület rovására az önkormányzati közút szabályozási szélességének megtartásával 

különleges területbe sorolja. 

 

2.) A településszerkezeti tervet a következőkkel kiegészíti: 

a) ex lege védett szikes tó határa 

b) bányászattal érintett terület határa 

 

3.) A területfelhasználás szerinti ábrázolást a természetvédelemmel érintett területekre is 

kiterjeszti. 

 

4.) Az 1.)- 3.) szerintieket tartalmazó melléklet szerinti településszerkezeti tervet jóváhagyja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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6.) napirend 

Horváth József termőföld adásvételi kérelme. 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Értékbecslés alapján került megállapításra a javasolt vételár.  

 

Kelemen István képviselő: 

Hol található ez a terület? 

 

A képviselők az értékbecsléshez mellékelt térkép alapján azonosítják a terület elhelyezkedését. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Az biztos, hogy nem ér többet ez a terület.  

 

Az előterjesztéshez újabb 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: 

 

27/2012.(V. 29.)sz.Képv.test.hat 

Horváth József kaskantyúi lakos 

önkormányzati tulajdonban lévő terület 

vásárlásának engedélyezése. 

 

H A T Á R O Z A T 
 

1.) Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth József Kaskantyú, III. 

körzet 2. szám alatti lakos részére értékesítésre kijelöli a Kaskantyú Község 

Önkormányzata 30/90 tulajdonában lévő Kaskantyú 0128/13 hrsz-ú, 15711 m
2 

nagyságú, legelő művelési ágú ingatlan 1/3 részének megfelelő 5237 m2 nagyságú 

ingatlant. 

  

2.) A Képviselő-testület az ingatlan értékbecslő által megállapított bruttó 105.000 Ft, 

becsült forgalmi értéket jóváhagyólag tudomásul veszi és a vételárat ennek 

megfelelően 105.000 Ft-ban állapítja meg.  

 

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

megkötésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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7.) napirend 

Bejelentések, egyéb ügyek 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Leader csoport: Működtetése az Üde Kunság KFT és a Leader Akciócsoport által volt 

biztosított, most ez kérdéses. Előzetes kalkuláció alapján az önkormányzatok lakosságszám 

alapján fizetnének be bizonyos összeget a működtetésre. Ez esetünkben kb. 160.000 Ft, 

amiből biztosított lenne 3 hónap megfinanszírozása. Ezt meg kellene oldani. 

 

Filus Jánosné: 

Mi is tagok vagyunk. Most csak az önkormányzatoktól kérik a pénzt, vagy a többi tagtól is? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Csak az önkormányzatoktól. Nehezen koordinálható. Mindennemű dologgal szeretnénk 

tisztán végezni, hogy ne maradjon függőben semmi. Újszerű társulások fognak létrejönni. 

Fejlesztésre, továbblépésre érdemes lesz továbbra is társulni. Szeretnénk visszakapni a pénzt. 

Nem konkrét felhatalmazást kértem keressük erre a megoldást. Szeretném, hogy tudjon erről a 

testület és véleményeket kérek.  

Szemétszállítási díj: Július 01-től 5% emelés lesz. Január 01.-től változik a rendszer, meg fog 

változni a szolgáltató is. 1,5 m. Ft elmaradása van a helyi lakosoknak. 

 

Turú Gyula képviselő: 

Miért nem veszik el azoktól a kukát? 

 

Filus Jánosné jegyző: 

A díjat fizetni kell, ez kötelező közszolgáltatás. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Komoly díjemelések voltak máshol. Ha adózni kell a lerakás után (7000 Ft /tonna) nagyban 

emelni fog a díjakon. A szelektív hulladékgyűjtés vonalát kellene folytatni. Perspektívát 

kívánunk nyújtani a lakosoknak. A szelekítv hulladékgyűjtőkre nem vonatkozik majd ez az 

adó. 

 

Turú Gyula képviselő: 

Nagyon nehéz lesz rászoktatni.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Azokban az országokban, akikkel példálózni szoktak, ez már rég nem kérdés. Ez a jövő útja. 

 

Június 24-én tartanánk egyben a Szent Iván – és Idősek napi ünnepet. Műsor + zene.  

 

Kelemen István képviselő: 

Leader esetében ha bevállaljuk a finanszírozás ránk eső részét, mit remélhetünk? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Van lehetőség pályázati pénzt igénybe venni. Ha máskor nem, most mindenképp van 

esélyünk arra, hogy pályázati pénzhez jussunk. Közalapítványt is tudnánk pályáztatni.  

 

Egészséges életmód TÁMOP pályázat, 100 %-ban támogatott programok, tanfolyamok. 

Falunapokkal összefüggésben meggondolandó. Kötelezettséget nem kell vállalni. 
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Rendezvényekbe beépíthető. Kész programmal idejönnek. Eszközök beszerzésére is lehetőség 

van.  

 

Kelemen István képviselő: 

Feltétlenül, ha lehetőség van rá. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Óvoda irányába is lehetett volna pályázani, de a Kistérség nem partner, egyedül, szakmai 

felügyelet mellett én nem merek belevágni. Ennek ellenére fel szeretné venni a kapcsolatot 

pályázatíró céggel. Jó volna, ha az egészségház hiányzó kötelező műszerét sikerülne pályázat 

útján biztosítani. Mivel önerő nem szükséges a pályázathoz kéri a képviselő-testület 

felhatalmazását az esetleges pályázat benyújtásához. 

 

A képviselő-testület támogatta a polgármester javaslatát. 

 

Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat-tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé 

elfogadásra: 

 

  /2012.(   )sz.Képv. test. hat. 

TÁMOP pályázat benyújtása 

 

HATÁROZAT  

 

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete támogatja a TÁMOP 6.1.2./11/1. pályázati 

azonosítójú Egészségre nevelés és szemléletteremtő életmódprogramok – lokális 

színterek című 100 %-ban támogatott pályázat benyújtását.  

 

2. Megbízza a polgármestert, hogy vizsgálja meg a pályázat benyújtásának a lehetőségét 

és amennyiben az Önkormányzat számára kedvezőek a pályázat benyújtásának a 

feltételei nyújtsa be a pályázatot.  

  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, illetve 2012. szeptember 14. 

 

 
 

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

határozatot hozta: 

 

28/2012.(V. 29.)sz.Képv. test. hat. 

TÁMOP pályázat benyújtása 

 

HATÁROZAT  

 

3. Kaskantyú Község Képviselő-testülete támogatja a TÁMOP 6.1.2./11/1. pályázati 

azonosítójú Egészségre nevelés és szemléletteremtő életmódprogramok – lokális 

színterek című 100 %-ban támogatott pályázat benyújtását.  

 

4. Megbízza a polgármestert, hogy vizsgálja meg a pályázat benyújtásának a lehetőségét 

és amennyiben az Önkormányzat számára kedvezőek a pályázat benyújtásának a 
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feltételei nyújtsa be a pályázatot.  

  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, illetve 2012. szeptember 14. 

 
 

Kelemen István képviselő: 

Volt szeméttelep területén lesz fű ültetve? Semmi sem történt, a gaz nagy, le lehetett volna 

égetni. Nem tudom, hogy tudnak – e oda ültetni. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Ez még a kivitelező feladata. Jelzéssel éltem feléjük. E-mail formájában kapok majd írásos 

tájékoztatást. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Mongol tábor lesz? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Elvileg igen, de nem beszéltünk még erről. 

 

Kelemen István képviselő: 

Földesutak rendbetétele, történt fakivágás, de tuskózás nem. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Jövő keddtől folytatják a Rácz út kaskantyúi bekötő útjától a Széles útig, és a Széles út – 

Szociális Otthonon túl vezető útig, közigazgatási határig. Megállapodás alapján. Rendbe lesz 

rakva. Erdészettel is átnéztük. Be szeretnék fejezni. Nem fog teljes útszélességet takarítani, 

ahhoz szőlősorokat kellene kiszedni.  

 

Kelemen István képviselő: 

A Rákóczi úti buszmegállónál hiányolják a menetrendet és jó lenne oda egy szemetes. 

 

Kiss Pál képviselő: 

A futballpályán a kapukon fent van a háló. Ne legyen kint, tönkre fog menni.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Most akarjuk lecserélni a futball kapukat. Tervben van a sportpálya rendbetétele. Kerítés 

festése is zajlik.  

 

Kiss Pál képviselő: 

Nyári időszakban ki törődik az ifjúsággal? 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Nincs anyagi forrás ilyenre.  

 

Turú Gyula képviselő: 

Mire haladtunk a Volánnal? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 
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Voltam ott személyesen, létszámot kérnek. Volt menetrend egyeztetés is. Tanévzáráskor 

írásos megkeresés, akkor látunk pontos adatokat. Teljes mértékben nyitottak. Valós létszám 

adatot kérnek. 

 

Sáfár Jánosné képviselő: 

Pozitív visszhangja van a Ropjuk a táncot rendezvénynek. Jól sikerült az a nap. 

 

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

 

Kmft. 

 

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

       polgármester  jegyző 

 

 

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

            jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő   
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22 /2012. (V. 29.) sz. normatív határozat melléklete 

 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
a szociális alapszolgáltatás keretébe tartozó házi segítségnyújtásra 

 

mely létrejött egyrészről Kaskantyú Község Önkormányzata (székhelye: 6211 Kaskantyú, 

Hunyadi u. 16. adószáma: 15724863-2-03) képviseli Ujházi Zsolt polgármester (a 

továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről a Magyarországi Baptista Egyház (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 31, a 

nyilvántartásáról rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte: Fővárosi Bíróság Pk. 

63364/1990/1, 1990. 07. 03., adószáma: 19818513-2-42) Filadelfia Segítő Szolgálata 6200 

Kiskőrös, Szűcs József u. 12, jogerős működési engedélyének száma: Kiskőrös Város 

Jegyzője 9098/2007. számú és 9894-5/2009. számú határozattal módosított 8925/2006. számú 

határozata képviseli Opauszki György intézményvezető (a továbbiakban: Szolgáltató) 

 

között a mai napon a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 81. § (1) 

bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a 

továbbiakban: Szt.) 120-122. §-aiban, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM 

rendelet 25. § - 27. §-aiban foglaltak alapján. 

 

I. A szociális ellátás formája és köre 
 

1. A Szolgáltató jelen szerződés alapján szociális alapszolgáltatás keretébe tartozó házi 

segítségnyújtást biztosít, a Szolgáltató és az ellátott között létrejött megállapodásnak 

megfelelően, valamint vonatkozó szakmai jogszabályok által előírtak betartása mellett. A 

házi segítségnyújtás az alábbiakat tartalmazza:  
 

A házigondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe 

vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, 

élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően meglévő képességeinek 

fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. 

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen 

a) az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, 

b) az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, 

c) közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, 

d) közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, 

e) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való 

kapcsolattartásában, 

f) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának 

megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, 

g) részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs 

programok szervezésében, 

h) az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz 

való hozzájutásban, 

i) az előgondozást végző személlyel való együttműködés, 

j) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 

 

2. A Szolgáltató a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott, 

általa nyújtandó szociális alapszolgáltatás keretében végzett házi segítségnyújtásra 
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vonatkozó jogszabályokat és szakmai követelményeket, valamint a nyilvántartási 

kötelezettségeket ismeri és betartja. 

 

3. A szociális alapszolgáltatás keretében biztosított házi segítségnyújtást igénybe vevők 

száma legalább 18 fő. A házi segítségnyújtást a gondozási szükségletet meghatározó 

szakvéleményben megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de 

legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. 
 

4. A Szolgáltató az ellátás biztosítását a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti 

gondozási naplóban dokumentálja. 
 

5. A Szolgáltató az 1. pontban felsorolt feladatokat a jogerős működési engedélyben 

meghatározott feltételek szerint végzi. 
 

6. A Szolgáltató folyamatos kapcsolatot tart a polgármesteri hivatallal, továbbá 

tevékenységét összehangolja az ellátási területén területi ellátási kötelezettséggel dolgozó 

háziorvossal. 

 

II. A szolgáltatás díjazása 

 

1. A Szolgáltatót a feladat ellátásáért a Magyarország hatályos költségvetési törvényében 

meghatározott támogatás illeti meg, melyet a Szolgáltatónak kell igényelnie. Szolgáltató 

a normatív állami hozzájárulás összegét a házi segítségnyújtásra, az 1/2000. (I. 7.) 

SzCsM rendelet szerint köteles felhasználni. 
 

2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásért az Önkormányzatot pénzbeli támogatási 

kötelezettség nem terheli.  
 

3. A Szolgáltató a szolgáltatást a szerződés megkötésekor térítésmentesen biztosítja. A 

Szolgáltató évente az Szt. által meghatározott rendszerességgel jogosult a térítési díj 

felülvizsgálatára, az intézményi térítési díjat - az Szt-ben, valamint a 29/1993. (VII.29.) 

Kormányrendeletben foglalt előírások figyelembe vételével -  állapítja meg. A 

megállapított intézményi térítési díjról írásban értesíti az Önkormányzatot. A személyi 

térítési díj csökkentése, elengedése a Szolgáltató által meghatározott módon, a 

jogszabályi előírások figyelembevételével történik.  

 

III. Szerződés időtartama, szerződésszegés 

 

1. A szerződés 2012. június 1. napjától határozatlan időre, illetve érvényes működési 

engedély időtartamára jön létre. A szerződést bármelyik fél jogosult a másik félhez 

intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, legfeljebb 6 hónapos felmondási idővel, 

indokolás nélkül felmondani (rendes felmondás). 
 

2. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés rendkívüli felmondására bármelyik fél 

akkor jogosult, ha a súlyosan szerződést szegő, vagy jogszabálysértő magatartás tényére a 

másik fél figyelmét felhívta, továbbá a magatartás megszüntetésére és a 

következményeire írásban történő felhívása ellenére azt a szerződést szegő, vagy 

jogszabálysértő fél nem szünteti meg (rendkívüli felmondás). 

 



 16 

3. A 2. pontban leírt, bármelyik fél által gyakorolt rendkívüli felmondás esetén a 

felmondásban rögzített felmondási idő alatt a Szolgáltató köteles az ellátás biztosítására. 

 

IV. Panaszok 

 

1. A szolgáltatást igénybe vevő ellátással kapcsolatos panaszát a Szolgáltató vezetője 

köteles kivizsgálni, és tizenöt napon belül a panasztevőt, valamint az Önkormányzatot 

írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. 
 

2. A panasz kivizsgálásának eredményétől függően a Szolgáltató a panasz alapját képező 

körülmények elhárítása érdekében köteles haladéktalanul intézkedni. A megtett 

intézkedésekről az Önkormányzatot köteles a Szolgáltató nyolc napon belül írásban 

tájékoztatni. 

 

V. Beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség 

 

1. A Szolgáltató minden naptári év április 30. napjáig köteles írásbeli beszámolót készíteni a 

jelen szerződés alapján végzett – előző évi – tevékenységéről, és azt megküldeni 

Kaskantyú Község Önkormányzatának.  
 

2. A Szolgáltató köteles teljesíteni a jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási 

kötelezettségét. A Szolgáltató az Önkormányzat által írásban kért adatokat köteles írásban 

rendelkezésre bocsátani. Az adatszolgáltatás során a Szolgáltató köteles a mindenkor 

hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseket betartani, és adatszolgáltatási 

kötelezettségét az ott meghatározott korlátok között teljesíteni.  

 

VI. Egyebek 

 

1. A jelen szerződés kizárólag írásban módosítható. 
 

2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

módosított 1959. évi IV. tv. és az Szt. szabályai az irányadók.   

 

3. A felek vállalják, hogy az együttműködés zavartalan biztosítása érdekében szükség 

szerint egyeztetnek. 

 

A felek a jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, helyben hagyólag írják alá. 

 

Kaskantyú, 2012. május 24. 

 

 

 

 

 Ujházi Zsolt Opauszki György 

 Polgármester intézményvezető 



25/2012.(V. 29.) határozat melléklete 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről Kaskantyú Község Önkormányzata ( képviseli Ujházi Zsolt 

polgármester) továbbiakban: Önkormányzat 

 

másrészről a Kaskantyúi Hegyközség ( képviseli Filus János elnök ) továbbiakban: 

Hegyközség között alulírt napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 

 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a kizárólagos tulajdonában lévő 

Kaskantyú, Hunyadi u. 29. szám alatti ingatlanán lévő szolgálati lakásokat átalakítja és 

ott polgármesteri hivatalt létesít.  

 

2. A Hegyközség az ingatlan átalakításának költségéhez 500 000,- Ft. azaz Ötszázezer 

forint összeggel járul hozzá.  

 

3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hegyközség részére külön irodahelyiséget alakít ki 

és azt 5 éves időtartamra a 2. pontban szereplő összeg fejében a Hegyközség részére 

biztosítja. 

 

4. Az Önkormányzat az 5 év eltelte után is biztosítja a Hegyközség részére az 

irodahelyiséget, a használat feltételeit az öt év eltelte után külön megállapodásban 

rögzítik.  

 

5. Az Önkormányzat ezen időtartamra vállalja az irodahelyiség víz, villany, fűtés és 

takarítás költségeit.  

 

6. A Hegyközség irodahelyiségének butorzatáról a Hegyközség gondoskodik.  

 

7. Az Önkormányzat az ingatlan átalakítását 2013. december 31-i határidővel vállalja. 

 

8. Ha az ingatlan átalakítása valamilyen ok miatt nem valósul meg, az Önkormányzat 

köteles a hozzájárulás összegét a Hegyközség részére visszafizetni.  

 

9. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Rendelkezései az irányadók. 

 

10. Felek a jelen jogviszonyukból adódó jogvitájuk esetére a Kiskőrösi Városi Bíróság 

kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

Fenti megállapodást a szerződő felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasása és 

értelmezés után helyben hagyólag írták alá. 

 

Kaskantyú, 2012. május 29. 

 

 

 Ujházi Zsolt Filus János 

 polgármester hegyközség elnöke



jzk. 1. melléklete 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete 

 

Kaskantyú község önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 

1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 1.§ A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata 2012. évi költségvetését  

a) bevételi főösszegét 85.963.000 Ft-ban,  

b) kiadási főösszegét 115.291.000 Ft-ban,  

c) működési céltartalékát 500.000 Ft-ban,  

d) hiányát 29.828.000 Ft-ban 

állapítja meg.”  

2. § 

 

A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Képviselőtestület az 1. § d) pontjában meghatározott hiány 

a) belső finanszírozás nem áll rendelkezésre, 

b) külső finanszírozására 12.475.000 Ft OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap, OTP Optima 

befektetési jegy értékesítését; 17.353.000 Ft likviditási hitel felvételét 

hagyja jóvá.” 

3. § 

A R. 1-3. és 6. melléklete helyébe e rendelet 1-3. és 6. melléklete lép. 

 

6. § 

 

Ez a rendelet 2012. május 31. napján lép hatályba és 2012. június 1. napján hatályát veszti. 

 

 

 Ujházi Zsolt Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2012. május 30. 

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla  

 

 Filus Jánosné 

 jegyző 
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1. melléklet a 9/2012.(V. 30.) önkormányzati rendelethez  

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI BEVÉTELEI  

      ezer Ft-ban  

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS  

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése 

Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés 
Összesen 

eredeti 
előirányzat 

Összesen 
módosított 
előirányzat 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Központi költségvetési támogatás 40898 40898 

Normatív állami hozzájárulás 10327 10327             

Normatív kötött felhasználású támogatás                 

Átengedett személyi jövedelemadó 30571 30571             

Központosított támogatások                 

Elkülönített állami és társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel 18275 19704 

Egészségügyi ellátás támogatásértékű bevétele 1276 1276             

Közfoglalkoztatás 13259 14188   3740 3740       

Felhalmozási célú pe. átvétel Hegyközségtől         500       

Költségvetési, európai uniós forrásból származó támogatás 0   

                  

Helyi adó és gépjárműadó bevétel     

Kommunális adó 1200 1200 

Közhatalmi bevétel 1200 1200             

Iparűzési adó 5230 5230 

Közhatalmi bevétel 5230 5230             

Gépjárműadó 4800 4800 

Közhatalmi bevétel 4800 4800             

Bírságok, díjak 100 100 

Közhatalmi bevétel 100 100             

Egyéb sajátos bevétel 200 200 

Közhatalmi bevétel 200 200             
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Vagyonhasznosítás, - értékesítés, pénzügyi befektetések bevétele     

Üdülői szálláshely szolgáltatás 440 440 

Intézményi bevétel 440 440             

Lakásfenntartás 0 0 

Intézményi bevétel 0 0             

Nem lakóingatlanok fenntartása 3677 3677 

Intézményi bevétel 3677 3677             

Sportintézmények működtetése és fejlesztése 20 20 

Intézményi bevétel 20 20             

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 150 150 

Intézményi bevétel 150 150             

Tőkegarantált Pénzpiaci Alap 0 0 

Intézményi bevétel                 

Bankszámlák utáni kamat 10 10 

Intézményi bevétel 10 10             

Föld értékesítéséből származó bevétel 77 77 

Felhalmozási és tőke jellegű bev.       77 77       

Közszolgáltatások bevétele     

Könyvtári szolgáltatások 30 30 

Intézményi bevétel 30 30             

Szociális étkeztetés 3183 3183 

Intézményi bevétel 3183 3183             

Óvodai intézményi étkeztetés 382 382 

Intézményi bevétel 382 382             

Iskolai intézményi étkeztetés 674 674 

Intézményi bevétel 674 674             

Gyermekétkezetés ellátására átvett pénzeszköz 1428 1428 

átvett pénzeszköz 1428 1428             

Temetőfenntartás 24 24 

Intézményi bevétel 24 24             

Mezőőri járulék               650 

Intézményi bevétel   650             
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Egyéb saját bevétel     

Munkahelyi étkeztetés 635 635 

Intézményi bevétel 635 635             

Éttermi mozgó vendéglátás 1270 1270 

Intézményi bevétel 1270 1270             

Ivóvízminőség-javító program 106 106 

átvett pénzeszköz 106 106             

Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (Óvoda) 985 985 

Intézményi bevétel 985 985             

                  

Költségvetési bevételek összesen 79977 81556 0 3817 4317 0 83794 85873 

         

         

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE  

       ezer Ft-ban 

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése 

Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés 
Eredeti 

előirányzat 
összesen 

Módosított 
előirányzat 
összesen 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Polgármesteri Hivatal 28881 28881 

Intézményi támogatás önkormányzattól 28611 28611   180 180       

Közhatalmi bevétel 90 90             

Intézményi bevétel                 

Intézményi költségvetési bevétel összesen 28701 28701 0 180 180 0     

 



 

2. melléklet a 9/2012.(V. 30.) önkormányzati rendelethez  

         

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KIADÁSAI  

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS      ezer Ft-ban  

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése 

Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen 
eredeti 

előirányzat 

Módosított 
előirányzat 
összesen 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Humán egészségügyi ellátási feladatok (86)   

1. Háziorvosi alapellátás 465 465 

Dologi kiadás 465 465             

2. Háziorvosi ügyelet ellátás 511 511 

Egyéb működési kiadás 511 511             

3. Fogorvosi alapellátás 75 75 

Dologi kiadás 75 75             

4. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 820 820 

Személyi juttatás 519 519             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 136 136             

Dologi kiadás 165 165             

Egyéb működési kiadás 0               

5.Ifjúság- egészségügyi gondozás 803 803 

Személyi juttatás 519 519             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 136 136             

Dologi kiadás 148 148             

Egyéb működési kiadás 0               

Szociális feladatok (88)   

1. Rendszeres szociális segély 525 525 

Egyéb működési kiadás 525 525             

2. Időskorúak járadéka 33 33 

Egyéb működési kiadás 33 33             

3. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 200 200 

Egyéb működési kiadás 200 200             

4. Ápolási díj alanyi jogon 142 142 

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 30 30             

Egyéb működési kiadás 112 112             
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5. Átmeneti segély 100 100 

Egyéb működési kiadás 100 100             

6. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 150 150 

Egyéb működési kiadás 150 150             

7. Közgyógyellátás 50 50 

Egyéb működési kiadás 50 50             

8. Köztemetés 150 150 

Egyéb működési kiadás 150 150             

9. Gyermekjóléti szolgálat 653 653 

Személyi juttatás 470 470             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 127 127             

Dologi kiadás 56 56             

Egyéb működési kiadás 0               

10. Házi segítségnyújtás 1884 1884 

Személyi juttatás 1444 1444             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 373 373             

Dologi kiadás 67 67             

Egyéb működési kiadás 0               

11. Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 200 200 

Egyéb működési kiadás 200 200             

Közművelődési feladatok   

1. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 2918 2917 

Személyi juttatás 1128 1128             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 292 291             

Dologi kiadás 1498 1498             

Egyéb működési kiadás 0               

2. Könyvtári szolgáltatások 2522 2428 

Személyi juttatás 1128 1045             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 292 281             

Dologi kiadás 1102 1102             

Egyéb működési kiadás 0               

Közoktatási feladatok   

1. Általános iskolai oktatás, óvodai nevelés 21366 21366 

Egyéb működési kiadás 21366 21366             
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Étkeztetés ellátása   

1. Óvodai intézményi étkeztetés 2508 2508 

Személyi juttatás 397 397             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 103 103             

Dologi kiadás 2008 2008             

Egyéb működési kiadás 0               

2. Iskolai intézményi étkeztetés 4097 4097 

Személyi juttatás 613 613             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 160 160             

Dologi kiadás 3324 3324             

Egyéb működési kiadás 0               

3. Szociális étkeztetés 3791 3791 

Személyi juttatás 474 474             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 123 123             

Dologi kiadás 3194 3194             

Egyéb működési kiadás 0               

4. Munkahelyi étkeztetés 586 586 

Személyi juttatás 73 73             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 19 19             

Dologi kiadás 494 494             

Egyéb működési kiadás 0               

5. Éttermi mozgó vendéglátás 1169 1169 

Személyi juttatás 146 146             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 38 38             

Dologi kiadás 985 985             

Egyéb működési kiadás 0               

Közigazgatás (841)   

1. Közvilágítás 2921 2921 

Dologi kiadás 2921 2921             

2. Finanszírozási műveletek     

Dologi kiadás 1400 1400         1400 1400 

3. Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel     

Dologi kiadás 985 985         985 985 

4. Mezei őrszolgálat             0 620 

Személyi juttatás   120             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó                 

Dologi kiadás   500             
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Társadalmi közszolgáltatás (842)   

1. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 500 500 

Dologi kiadás 500 500             

2. Polgári védelem működése, támogatása 32 32 

Dologi kiadás 32 32             

Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok   

1. Közfoglalkoztatás 17039 18128 

Személyi juttatás 10827 11702             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 1462 1581             

Dologi kiadás 1010 1105             

Egyéb működési kiadás                 

Felújítás       1693 1693       

Beruházás       2047 2047       

Létszám (fő)             13 14 

Településfejlesztési-, üzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatok   

1. Köztemető- fenntartása és működtetése 64 64 

Személyi juttatás                 

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó                 

Dologi kiadás 64 64             

Egyéb működési kiadás                 

2. Sportintézmények működtetése és fejlesztése 136 136 

Dologi kiadás 136 136             

3. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 405 405 

Dologi kiadás 405 405             

4. Üdülői szálláshely szolgáltatás 0 500 

Dologi kiadás 440 440             

Felújítás         500       

5. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 61 61 

Dologi kiadás 61 61             

6. Építményüzemeltetés 602 602 

Dologi kiadás 602 602             

7. Zöldterület kezelés 190 190 

Dologi kiadás 190 190             
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Környezet-egészségügyi, környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási feladatok   

1. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 100 100 

Dologi kiadás 100 100             

2. Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása 64 64 

Dologi kiadás 64 64             

3. Víztermelés, kezelés ellátás 25 25 

Dologi kiadás 25 25             

Önkormányzati társulások működési támogatása   

1. Többcélú Kistérségi Társulás (éves tagdíj)             413 413 

Egyéb működési kiadás 413 413             

2. Többcélú Kistérségi Társulás (gyepmesteri telep 
működtetése)             223 223 

Egyéb működési kiadás 223 223             

3. Ivóvízminőség-javító Társulás                 

Egyéb működési kiadás 222 222         222 222 

                  

Önkormányzati költségvetési kiadások 71540 73654 

Személyi juttatás 17738 18650             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 3291 3398             

Dologi kiadás 22516 23111             

Egyéb működési kiadás 24255 24255             

Felújítás       1693 2193       

Beruházás       2047 2047       

           

Céltartalék 500 500         500 500 

          

Intézményfinanszírozás     

1. Polgármesteri Hivatal 28791 28791 

Támogatás 28611 28611   180 180       

          

Önkormányzati költségvetési kiadások mindösszesen 100831 102945 

Engedélyezett létszám             4fő 4fő 

Finanszírozási kiadások 12756 12756 

Rövid lejáratú hitel visszafizetése 12756 12756             
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B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE  

         

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése 

Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen 
eredeti 

előirányzat 

Módosított 
előirányzat 
összesen 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Önkormányzati hivatal   

1. Polgármesteri Hivatal 28881 28881 

1.1. Önkormányzati jogalkotás 11271 11271 

Személyi juttatás 8294 8294             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 2045 2045             

Dologi kiadás 932 932             

Egyéb működési kiadás 0 0             

1.2. Önkormányzatok és TKT-ok igazgatási tevékenysége 14073 14073 

Személyi juttatás 8399 8399             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 2150 2150             

Dologi kiadás 3344 3344             

Egyéb működési kiadás 0 0             

Beruházás       180 180       

1.3. Adó, illeték, kiszabása, beszedése 3537 3537 

Személyi juttatás 2185 2185             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 563 563             

Dologi kiadás 789 789             

Egyéb működési kiadás 0 0             

                  

Engedélyezett létszám (fő)             7 7 

Intézményi költségvetési kiadások 28701 28701 0 0 0 0     
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3. melléklet a 9/2012.(V. 30.) önkormányzati rendelethez 

       

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE 

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 

     Ezer Ft-ban 

Megnevezés 
Működési 

Költségvetés 
Felhalmozási 
költségvetés Kölcsönök 

  Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás 

Önkormányzati költségvetés 

Önkormányzati feladatok 

Eredeti előirányzat 79977 67800 3817 3740     

Módosított előirányzat 81556 69414 4317 4240     

Teljesítés             

Működési céltartalék 

Eredeti előirányzat   500         

Módosított előirányzat   500         

Teljesítés             

Eredeti előirányzat összesen 79977 68300 3817 3740 0 0 

Módosított előirányzat összesen 81556 69914 4317 4240     

Teljesítés összesen 0 0 0 0     

Költségvetési szervek költségvetése 

Eredeti előirányzat 90 28701   180     

Módosított előirányzat 90 28701   180     

Teljesítés             

Önkormányzat, eredeti előirányzat összesen 80067 97001 3817 3920 0 0 

Önkormányzat, módosított előirányzat összesen 81646 98615 4317 4420 0 0 

Önkormányzat, teljesítés összesen 0 0 0 0 0 0 

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 

Működési költségvetés hiánya (eredeti előirányzat) 16934           

Működési költségvetés hiánya (módosított 
előirányzat) 16969           

Felhalmozási költségvetés hiánya (eredeti 
előirányzat) 103           

Felhalmozási költségvetés hiánya (módosított 
előirányzat) 103           

  

Finanszírozási kiadások: Rövid lejáratú hitel törlesztése 

Eredeti előirányzat   12756         

Módosított előirányzat   12756         

Teljesítés             

              

Hiány belső finanszírozása 

Előző évi pénzmaradvány             

Hiány külső finanszírozása  

Értékpapír értékesítés (eredeti előirányzat) 12372   103       

Értékpapír értékesítés (módosított előirányzat) 12372   103       

Értékpapír értékesítés (teljesítés)             

Likvid hitel felvétele (eredeti előirányzat) 17318           

Likvid hitel felvétele (módosított előirányzat) 17353           

Likvid hitel felvétele (teljesítés)             

Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen 109757 109757 3920 3920     

Módosított előirányzat Önkormányzat 
mindösszesen 111371 111371 4420 4420     

Teljesítés Önkormányzat mindösszesen 0 0 0 0     
 



 
6. melléklet a 9/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  

         

2012. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)  

         

         

Feladat kiemelt 
előirányzat 
megnevezése 

Beruházás Felújítás 

Eredeti 
előirányzat 
összesen 

Módosított 
előirányzat 
összesen 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Kaskantyú Községi 
Önkormányzat                 

Startmunka-program 
szolgálati lakás felújítás       732 732   732 732 

Startmunka-program 
Művelődési ház felújítás       49 49   49 49 

Startmunka-program 
járda felújítás       912 912   912 912 

Startmunka-program 
szivattyú beszerzés 377 377         377 377 

Startmunka-program 
szegélyvágó beszerzés 220 220         220 220 

Startmunka-program 
benzinmotoros fűrész 
beszerzés 250 250         250 250 

Startmunka-program 
fűnyíró traktor 
beszerzés 1200 1200         1200 1200 

Hunyadi utcai szolgálati 
lakás felújítása         500   0 500 

Polgármesteri hivatal             0 0 

Nyomtató 180 180         180 180 

              0 0 

Összesen 2227 2227 0 1693 2193 0 3920 4420 

 

 



Jzk. 2. melléklete 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2012.(V. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló 

15/2004. (XII. 15.) rendelet 

módosításáról 
 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 

32. cikk (1) bekezdés a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében 

eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§(1) 

bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 6.§ (3) bekezdés a) pontjában és 7.§ (3) bekezdés c) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva   

az illetékes állami főépítész,  

az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, 

az illetékes  megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve, 

a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság,  

a megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége,  

a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Hivatala, 

az illetékes megyei kulturális örökségvédelmi iroda, 

az illetékes nemzeti park igazgatóság,  

az illetékes megyei kormányhivatal földhivatala, 

az illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága, 

az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi Igazgatósága, 

a HM Hatósági Hivatala 

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitánysága, 

a Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság illetékes igazgatósága és  

az építésügyi hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 

 

1.§ 

 

A helyi építési szabályokról szóló 15/2004. (XII.15.) rendelet (továbbiakban: R) 6.§ (4) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Oldalhatáron álló beépítésnél az oldalkert mérete min 4m.” 

 

2.§ 

 

A R 9.§ (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) Beépítés módja: szabadonálló min 5-es előkerttel, de legalább az adott 

oldalon mért homlokzatmagasságnak megfelelő szélességű oldal-, és 

hátsókerttel, a szociális otthonhoz vezető 079 hrsz-ú út északi oldalán lévő 

telkeken az úttól mért 8m-es beültetési kötelezettséggel.” 

 

3.§ 

 

A R 19.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Új beépítés általánosan: szabadonálló, a telekhatároktól min 6-6m-es építési 

hely figyelembevételével, a szociális otthonhoz vezető 079 hrsz-ú út északi 

oldalán lévő telkeken az úttól mért 8m-es beültetési kötelezettséggel. 
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4.§ 

A R 11.§-a következő d) ponttal egészül ki: 

„d) (K-szoc) Szociális otthon” 

 

5.§ 

A R a következő 14/A §-sal egészül ki: 

„14/A§ (1) Szociális otthon (K-szoc) az SZ-2 jelű szabályozási terven lehatárolt. 

(2) (K-szoc) előírásai 

a )elhelyezhető: 

aa) egészségügyi-, és szociális ellátás és azok kapcsolódó építményei 

ab) szolgálati lakás 

ac) iroda 

ad) szociális foglalkoztatást szolgáló gazdasági építmény 

b) Kialakítható telek: min 490 m
2
 

c) Beépítés módja: szabadonálló 

d) Beépítettség: max 40%, ami a legalább háromszintes növényzettel 

megvalósítandó beültetési kötelezettségen kívüli telekrészre 

számítandó. 

e) Építménymagasság max 7,5m 

f) Zöldfelület: min 40%, amit legalább kétszintű növényzettel kell 

megvalósítani. 

g) Térburkolatok és belső utak csak lélegző felülettel alakíthatók.” 
 

6.§ 

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg: 

 

(1) A Szociális otthon m=1:2 000 méretarányú (SZ-2) jelű terve helyébe e rendelet melléklete 

lép. 

 

(2) A R 5.§ (1) bekezdés hatályát veszti. 

7.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 

 

(2) E rendelet alkalmazandó a hatályba lépéskor jogerősen el nem bírált ügyekben is, ha az 

építési tevékenységet vagy a telekalakítást kérelmező számára kedvezőbb. 

 

 

 (:Ujházi Zsolt:) (:Filus Jánosné:) 

  polgármester jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2012. május 30. 

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla   

 

  Filus Jánosné 

  jegyző 


