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9/2012. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2012. július 24. napján 

(kedd) 14
00

 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:    Kaskantyú Községi Önkormányzat Polgármesteri  

Hivatal hivatalos helyisége 

Jelen vannak:  Ujházi Zsolt polgármester, Kukucska Sándor 

alpolgármester, Turú Gyula, Kelemen István, Sáfár 

Jánosné, képviselők. 

Filus Jánosné jegyző 

Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető  

Hiányzik:        Hermanné Németh Andrea és Kiss Pál képviselő 

 

 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A testületi ülés összehívása 

telefon történt, erre különösen sürgős esetben az SZMSZ lehetőséget ad. Tájékoztatja a 

képviselőket a rendkívüli testületi ülés okáról. Napirendi pontonként javasolja tárgyalni az 

alábbi napirendi pontokat: 

1. Önkormányzati folyószámlahitel felvétele. 

2. Bérleti szerződés a Kaskajurta nyári tábor étkeztetésének biztosítására 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: 

 

Kukucska Sándor alpolgármestert és Turú Gyula képviselőt 

 

A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők 

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

 

NAPIREND 

 

1.) Önkormányzati folyószámlahitel felvétele. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

2.) Bérleti szerződés a Kaskajurta nyári tábor étkeztetésének biztosítására. 

Előterjesztő: Polgármester 
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1.) napirend 

Folyószámlahitel felvétele 

 

Írásos előterjesztés kiosztva. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Kérésünknek megfelelően a számlavezető pénzintézetünk a Rónasági Takarékszövetkezet 

ajánlatot tett folyószámlahitel felvételével kapcsolatban. Az előterjesztésben mindenki láthatja 

az ajánlatot. Az előző ülésen már beszéltünk arról, hogy szükségünk lesz folyószámlahitel 

felvételére az augusztus és december közötti időszakban. Fedezetül az értékpapír 

állományunk egy része szolgálna. Jelenleg az értékpapír állományunk értéke 17.180 e. Ft. Egy 

7 m. Ft-os keretről beszélünk, amihez biztosan hozzá kell majd nyúlnunk. Év elején 20 m. Ft 

működési hiánnyal számoltunk, ez év végére kb. 2-3 m. Ft közé tevődik majd. Ez csak 

becslés. Amikor lejár a szerződés az értékpapírként letett fedezet terhére visszafordítható, így 

0-val kezdjük majd a következő évet. Ha bejön 1-2 plusz bevétel, még jobban is alakulhat az 

egyenlegünk. A tavalyi évet mínusz 12 m. Ft-val zártuk, itt is látszik, hogy azok a kiadást 

csökkentő intézkedések, amiket év közben hoztunk, kezdenek realizálódni (elsősorban 

bércsökkenés), és közben működünk folyamatosan. A stabilitáshoz szükséges a hitelkeret 

biztosítása. Folyamatban van a STARTMUNKA ahová kell vásárolni, és utólag tudjuk 

leigényelni az összeget.  

Milliókat faragtunk le, persze ebben segített az ÖNHIKI is. Közüzemi számlák teljesítésével 

és a Kistérség felé vagyunk elmaradva. Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően a képviselő testület támogatásával tegye lehetővé a folyószámalhitel felvételét. 

 

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztésben foglalt határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
 

Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúlag, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

34 /2012. (VII. 24.) sz. Képv. test. hat. 

Folyószámla hitel felvétele 

 

HATÁROZAT  

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete 

 

1. megbízza Ujházi Zsolt polgármestert, hogy a költségvetés bevételei és kiadásai 

különbségéből adódó likviditási probléma áthidalása céljából folyószámla hitelt 

vegyen fel a Rónasági Takarékszövetkezet Kirendeltsége Kiskőrösi Fiókjától 

2. a hitel összege 7.000.000 Ft, azaz Hétmillió forint. 

3. a hitel lejárata 2012. december 28. 

4. kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel kamatát és 

járulékos költségeit a hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. 

5. a hitel fedezetére az OTP Bank Nyrt-nél elhelyezett értékpapír szolgál. 

 

Határidő: azonnal 

Fleleős: polgármester 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 
 

2.) napirend 

Bérleti szerződés a Kaskajurta nyári tábor étkeztetésének biztosítására 

 

Írásos előterjesztés kiosztva. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A tábor szervezője kérte, hogy a nyár folyamán 1 hónap időtartamra tegyük lehetővé, hogy a 

táboros gyerekek az ebédjüket a mi ebédlőnkben fogyaszthassák el. Az igénybevétel feltételeit 

bérleti szerződésben szabályozzuk. 

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztésben foglalt határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
 

Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúlag, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

35/2012. (VI. 24.) sz. Képv. test. hat. 

Bérleti szerződés nyári tábori étkeztetésre 

 

 

HATÁROZAT TERVEZET  

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kaskajurta nyári táborban résztvevők étkeztetésének 

biztosításához a határozat melléklete szerinti bérleti szerződést köti. 

 

Határidő: azonnal 

Fleleős: polgármester 

 

 

Kmft. 

 

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

       polgármester  jegyző 

 

  

 (:Kukucska Sándor:)       (:Turú Gyula:) 

            jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő   

 



35 /2012. (VII. 24.) sz. Képv. test. hat. melléklete 

 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről Kaskantyú Község Önkormányzata (székhely. 6211 Kaskantyú, 

Hunyadi u. 16. bankszámlaszám: 52700062-15338758-01800016, adószám: 15724863-1-03, 

képviseli Ujházi Zsolt polgármester), mint bérbeadó, 

 

másrészről a Lavati Erzsébet 6237 Kecel Kossuth Lajos u. 1/1 szám alatti lakos, egyéni 

vállalkozó mint bérlő,-  

között alulírt napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 

 

1.) Szerződő felek abban állapodnak meg, hogy bérbeadó bérbe adja bérlő pedig bérbe veszi a 

Kaskantyú Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő Kaskantyú, Petőfi u. 2. 

szám alatti önkormányzati ebédlőt.  

 

2.) Az ebédlőben a bérlő által működtetett táborban részt vevő gyermekek ebédeltetése 

történik 2012. július 30. napjától a tábor időtartama alatt munkanapokon 12.30 óra és 

13.30 óra közötti időtartamban.  

 

3.) Az ebédet a bérlő által kötött külön megállapodásban foglalt vállalkozó biztosítja, akitől 

az általa kiszállított ebédet az önkormányzati konyha dolgozója veszi át, aki az átvétel 

után ételmintát vesz.  

 

4.) Az önkormányzat biztosítja az ebéd kiosztását, mosogatást és a takarítást. 

 

5.) A bérleti díj mértéke napi 3.000,- Ft. azaz Háromezer forint, mely összeget bérlő a bérbe 

adó által kiállított számla alapján megfizet.  

 

6.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az 

irányadók.  

 

Felek a jelen szerződést, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, helyben hagyólag írják alá. 

 

 

Kaskantyú, 2012…………. 

 

 

 

 

 ……………………………… ………………………. 

 Kaskantyú Község Önkormányzat Lavati Erzsébet 

 bérbeadó bérbevevő  

 

 


