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13/2012. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2012. szeptember 26. 

napján (szerda) 16
30

 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:    Kaskantyú Községi Önkormányzat Hivatali helyisége 

 

Jelen vannak:  Ujházi Zsolt polgármester, Turú Gyula, Kelemen István,  

Hermanné Németh Andrea és Kiss Pál képviselők. 

Filus Jánosné körjegyző 

Kutyifa Ferencné családgondozó 

Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető  

Hiányzik:        Kukucska Sándor alpolgármester  

Sáfár Jánosné képviselő bejelentéssel 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, ismerteti a meghívóban 

kiküldött napirendi pontokat.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: 

 

Kiss Pál és Hermanné Németh Andrea képviselőket 

 

A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők 

személyére tett javaslatot és a napirendet.  

 

NAPIREND 

 

1.) Kaskantyú Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. 

Előterjesztő:   Polgármester 

 

2.) Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának módosítása.  

Előterjesztő: Családgondozó  

 

3.) Köznevelési intézmények működésével kapcsolatos szándéknyilatkozat. 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

4.) Szándéknyilatkozat hulladékkezelési – közszolgáltatás ellátásáról. 

Előterjesztő:  Polgármester 
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5.) Bejelentések, egyéb ügyek. 

 

1.) napirend 

Kaskantyú Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosítása. 

Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Kérem, akinek észrevétele van, az ossza meg. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

A Fókusz Takarék is támogatta a falunapot 100.000 forinttal. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Igen és a számlavezető pénzinténzetünk is ugyanennyit adott, csak az nem a mi 

költségvetésünkben jelenik meg, mert Ők közvetlenül a rendezvény programjait 

finanszírozták .  

 

Turú Gyula képviselő: 

Marad ez a pénzintézet a számlavezetőnk? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

December 31.-ig szerződéses jogviszonyban állunk a Rónasági Takarékszövetkezettel. A 

hitelkeret felvételét a testület szavazta meg. December végén zárunk, utána vagy még előtte a 

testület dönteni fog arról, hogy januártól ki vezesse a számláinkat. Nem vagyunk senkinek 

sem elkötelezve. Az új Takarék nyitásakor etikátlan lett volna átjönni, hiszen nagyon pozitívan 

álltak hozzánk. Január 1-től újabb változások jönnek, Egységes Hivatalok alakulnak, azokat a 

változás átjelentéseket, amiket az elmúlt időszakban a Körjegyzőség alakulása miatt kellett 

jelentenük újra meg kell majd tennünk, és akár egyszerre intézhető lesz, amennyiben más 

pénzintézettel kötünk szerződést. 

 

Filus Jánosné körjegyző: 

Biztos, hogy kényelmesebb lenne, ha itt helyben tudnánk intézni az ügyeinket, és a 

lakosságnak is megszokott, hogy közvetlenül a helyi takarékszövetkezetnél lehet a 

befizetéseket teljesíteni. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A befizetés jobban működött, a lakosság megszokta, hogy pár perc alatt el tudta intézni az 

adók fizetését. 

 

A napirendi ponthoz 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 

13/2012. (X. 1.) önkormányzati rendelete 
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Kaskantyú község önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 

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

 

 
 

2.) napirend 

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának módosítása. 

 

Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Köszöntöm Kutyifa Ferencné családgondozót és átadom a szót. 

 

Kutyifa Ferencné családgondozó: 

Elnézést kérek, hogy nem időben került kiküldésre a szakmai beszámoló. Hétfőn voltam egy 

szakmai napon ahol még segítséget kértem a program véglegesítéséhez. A Megyei 

Gyámhivatal tartott szakmai ellenőrzést a gyermekjóléti szolgálatnál. Az ellenőrzés során 

megállapították, hogy a szakmai program nem felel meg teljesen a hatályos jogszabályoknak. 

A nyitva tartás rendjét konkrét időpontban kell meghatározni. A földrajzi -, demográfiai és 

szociális helyzetelemzés is kell, hogy tartalmazza. Meg kell határozni a helyettesítés rendjét és 

a helyettesítő személyét. Szakmai felkészültség biztosítása: továbbképzéseken való részvétel 

(bár nagyon nincs rá fedezet). Jogi védelem feltüntetése. Ha valamely jogszabály módosul, 

azonnal módosítani kell a szakmai programot is. Kétévente lesz ellenőrzés. 

 

Filus Jánosné körjegyző: 

Az ellenőrzés szakmai hibát nem állapított meg, sőt dicsérték a családgondozó munkáját, 

lelkiismeretes hozzáállását.  

 

Kutyifa Ferencné családgondozó: 

Nem tudom, hogy a költségvetés mit tartalmaz, én szeretném kérni, ha lenne rá mód a nyári 

napközis táborhoz egy kis támogatást kaphassunk. Nem százezres nagyságrendre gondolok. 

Sokunkat foglalkoztat még, hogy a járások kialakítása milyen változásokat fog majd hozni az 

ügyintézésben. Azt tapasztalom, hogy azoknál van a legnagyobb gond, akik a leginkább 

rászorulók, ők ugyan hogy fognak majd más településre járni ügyet intézni? Ez a falun élő 

embereknek nem kedvez.  

 

Filus Jánonsé körjegyző: 

Ezt mi is így gondoljuk.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Ez nekünk is gondot okoz, nem tudjuk, hogy mi lesz jövőre. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Lehet, hogy még a döntési lehetőség is elkerülhet innen. Ügysegédek majd fogadó időben 

lesznek. Azt, hogy ebben a rendszerben mi hol kapunk helyet, nem tudjuk. Ez egy tervezet, 

voltunk egyeztető megbeszélésen. 

 

Filus Jánonsé körjegyző: 

Rövid az idő erre. 
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Ujházi Zsolt polgármester: 

Még nyitottak arra, hogy változtassanak. Képlékeny a dolog, biztos, hogy lesznek ezzel 

kapcsolatban még megbeszélések. Státuszhoz nem tudunk ragaszkodni, mert nem biztos, hogy 

marad az emberhez feladat, és bér. Nem tudjuk, hogy mivel számoljunk. Nyári tábor: január 1-

vel kikerül az iskola, önkormányzatként semmiféle formában nem lesz „közünk” az iskolához. 

Az étkeztetés marad önkormányzati feladat. Településenként fognak megköttetni az 

egyezségek. Iskolabusz: jövő évtől nincs rá normatíva. Az óvoda marad.  

 

Filus Jánonsé körjegyző: 

Nem tudjuk a jövő évi költségvetést. A kötelező feladatokat el kell látni, azon felül, ha 

akarunk valamit, a kötelező feladatok terhére nem lehet. Szóljatok, ha oda jutunk és 

gondolkodunk ezen is. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Ha találnunk rá módot, akkor meg fogjuk oldani. Addig is lehet pályázatot nézni, nagyon sok 

100 %-ban támogatott pályázat kerül majd kiírásra.  

 

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat 

- tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
 

      /2012. () sz. Képv. test. hat. 

A gyermekjóléti szolgálat szakmai 

programjának módosítása 

 

HATÁROZAT TERVEZET  

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgálat szakmai programját, 

módosításokkal egységes szerkezetben a jegyzőkönyv 2. számú mellékletében foglaltak 

szerint elfogadja. 

 

Felelős: képviselő-testület, családgondozó 

Határidő: azonnal 

 
 

Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúlag, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

43 /2012. (IX. 26.) sz. Képv. test. hat. 

A gyermekjóléti szolgálat szakmai 

programjának módosítása 

HATÁROZAT  
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgálat szakmai programját, 

módosításokkal egységes szerkezetben a jegyzőkönyv 2. számú mellékletében foglaltak 

szerint elfogadja. 

 

Felelős: képviselő-testület, családgondozó 

Határidő: azonnal 
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3.) napirend 

Köznevelési intézmények működésével kapcsolatos szándéknyilatkozat. 

 

Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve. 

 

Ujházi Zsolt polgármester 

Ez már nem így van, módosítani fogják. A 3000 fő alatti kistelepülések esetében „szinte 

mindegy”, hogy mit nyilatkoznak, az állam át fogja venni. Normatív finanszírozás helyett 

feladatfinanszírozás lesz. Vannak aggáyok, sok mindent még nem látunk tisztán. Az 

államtitkár, aki előadást tartott a polgármestereknek, úgy fogalmazott, hogy az oktatási 

színvonal fejlődése nem statisztikai adatok alapján mérhető. Alsó tagozatnál egyelőre a 8 fő a 

küszöb. Úgy gondolom, hogy nálunk ezzel nem lesz gond. Menet közben történő átvétel célja, 

hogy élő költségvetéssel belelássanak az iskolák működésébe. Lemodellezik és a következő 

tanévet már ez alapján kezdik.  

 

Kutyifa Ferencné családgondozó: 

Én úgy emlékszem, hogy a törvény azt mondja, ha a településen egy szülő kéri, akkor is 

kötelező az alsó tagozatos oktatás biztosítása. 

 

Ujházi Zsolt polgármester 

A szakmai részt nem látom át. Döntési lehetőségünk nincs, tudomásul kell vennünk amit 

mondanak, és reméljük, hogy jól jövünk ki. Én személy szerint úgy látom, hogy az oktatást és 

az egészségügyet szigorúan szakmai alapon lehet működtetni. Várhatóan pedagógusok és 

gazdasági szakemberek állnak majd döntési helyzetben. Az egyházak úgy átvették az 

iskolákat, hogy nem történt fennakadás, így tervezik ezt is.  

 

Kiss Pál képviselő: 

Itt régebben volt egésznapos iskola is, és az 1930-as években egész nap jártak iskolába. Régen 

ilyenkor már kellett készíteni a következő évre vonatkozó munkaerőgazdálkodási terveket. 

 

Kelemen István képviselő: 

Az egyházak jól tudták, hogy mit akarnak. Az állam szerintem problémásabb lesz.  

 

A napirendi ponthoz több 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: 

 

44/2012. (IX. 26.) sz. Képv. test. hat. 

Köznevelési intézmények működtetése 

 

HATÁROZAT 

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

97. § (24) bekezdés a) pontja alapján egyetért a köznevelési törvény rendelkezésével és nem 

kívánja a következő naptári évben a köznevelési feladat ellátásához az államtól a működtetést 

átvállalni. 
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Felelős: képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 
 

4.) napirend 

Szándéknyilatkozat hulladékkezelési – közszolgáltatás ellátásáról. 

 

Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve. 

 

Ujházi Zsolt polgármester 

A testület meghatalmazását szeretném majd kérni, hogy ezekben az ügyekben eljárhassak.  

 

Filus Jánosné körjegyző: 

Polgármester Úrral voltunk a napirenddel kapcsolatos tájékoztatáson, és ott kérték, hogy 

lehetőleg egységes határozatot hozzon minden testület: 3. pont - meghatalmazza a 

polgármestert, hogy eljárjon, és a szerződést megkösse. Úgy gondoljuk, hogy a 

közszolgáltatási szerződést megkötése előtt a testület ismertetni kell. 

 

Ujházi Zsolt polgármester 

Törvény fogja szabályozni, hogy magántulajdonban lévő cégek nem szállíthatnak. Központi 

árak lesznek megszabva. Az IZSÁK – KOM Kft. a telepükések által létrehozott, saját 

hulladéklerakóval rendelekző vállalkozás. A jelenlegi szolgáltató is ebbe a lerakóba hordja a 

lakosoktól elvitt hulladékot, amiért fizet a Kft-nek, és továbbszámlázza a lakosságnak. Ez 

január 1-től megszűnik. A Kft. 4-5 autó vásárlását tervezi, személyzettel, saját működtetésben. 

A hulladék lerakási illeték 3000 FT /tonna melyet a Magyar Államnak kell fizetni, és tovább 

fogják emelni.  

Várható, hogy a lakosság kisebb 60 l-es szállítóedényt vásárolhat, és továbbra is lesz szelektív 

szállítás is. A fizetési mód: díjbeszedői módszerrel, ami pontosabb és stabilabb. A hosszútávú 

célkitűzés a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése a lakosoknál.  

 

Kelemen István képviselő: 

Mi lesz, ha valaki nem fizet, elviszik a kukát?  

 

Kiss Pál képviselő: 

Ha nem teszi ki a kukát? 

 

Filus Jánosné körjegyző: 

Kötelező közszolgáltatás, amit igénybe lehet venni. A díj fizetése nem a szolgáltatás 

igénybevételétől függ, hanem a szolgáltatás biztosításától. 

 

Ujházi Zsolt polgármester 

Kötelező erről gondoskodni.  Sarokszámok már megvannak. Erről még fogunk beszélni.  

 

Kiss Pál képviselő: 

Nonprofit Kft, de az életben nem így van. A vízmű is az, azért van különbség, hogy mennyit 

kell fizetni. 
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Ujházi Zsolt polgármester 

A szolgáltatási díjakat megnézve az országos átlagot, minden esetben az utolsó 4-5-ben 

vannak. Így nem megalapozott, hogy nem megfelelően működnek.  Nagyon nem engedtük el 

az árakat, és nem is akarjuk.  Lakosság megsarcolása nem szokott előfordulni. A Kőrösvíz Kft. 

nem csak az ivóvizet kezeli, működteti a fürdőt, komoly szakmai szervezet, több 

alkalmazottal.  

 

Kelemen István képviselő: 

Minden szolgáltató a számlába beépíti a költségeit. Más térségekben sokkal többe kerül a 

szolgáltatás, ott többet tudnak érvényesíteni.  

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat 

- tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

      /2012. (   ) sz. Képv. test. hat. 

Szándéknyilatkozat hulladékkezelési 

közszolgáltatás ellátásáról 

 

HATÁROZAT TERVEZET  

 

 

1. Kaskantyú Község Képviselőtestülete, mint az Izsák-Kom Kft. tulajdonosa úgy 

döntött, hogy 2013. január 1-jével megbízza az Izsák-Kom Kft-t a 

hulladékártalmatlanítás mellett a hulladék begyűjtési és szállítási közszolgáltatási 

feladatok ellátásával is, és ezáltal részt vesz a többi tulajdonos önkormányzattal a 

közös hulladékgazdálkodás megvalósításában. 

 

2. A hulladékkezelő közszolgáltató kijelölése a mindenkor hatályos jogszabályoknak 

megfelelően történjen.  

 

3. Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét az 1-2. pontban foglaltak 

végrehajtására, és a hulladékgazdálkodási törvényben, valamint a végrehajtási 

rendeletekben foglaltaknak megfelelő hulladék közszolgáltatási szerződés előzetes 

egyeztetésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. december 15. 

 

 
 

Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúlag, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

45 /2012. (IX. 26.) sz. Képv. test. hat. 

Szándéknyilatkozat hulladékkezelési 

közszolgáltatás ellátásáról 

 

HATÁROZAT  
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4. Kaskantyú Község Képviselőtestülete, mint az Izsák-Kom Kft. tulajdonosa úgy 

döntött, hogy 2013. január 1-jével megbízza az Izsák-Kom Kft-t a 

hulladékártalmatlanítás mellett a hulladék begyűjtési és szállítási közszolgáltatási 

feladatok ellátásával is, és ezáltal részt vesz a többi tulajdonos önkormányzattal a 

közös hulladékgazdálkodás megvalósításában. 

 

5. A hulladékkezelő közszolgáltató kijelölése a mindenkor hatályos jogszabályoknak 

megfelelően történjen.  

 

6. Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét az 1-2. pontban foglaltak 

végrehajtására, és a hulladékgazdálkodási törvényben, valamint a végrehajtási 

rendeletekben foglaltaknak megfelelő hulladék közszolgáltatási szerződés előzetes 

egyeztetésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. december 15. 

 

 
 

5.) napirend 

Bejelentések, egyéb ügyek 

 

Ujházi Zsolt polgármester 

Tabdin a hét végén falunapokat tartanak, a testvértelepülésükről is érkeznek vendégeik, akik 

itt a Kulcsos – házban fognak megszállni.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

A falunappal kapcsolatos véleményemet tegnap szemtől – szemben elmondtam. Akinek még 

ezzel kapcsolatban hozzászólása van, az most tegye meg.  

 

Ujházi Zsolt polgármester 

A múlt testületi ülésről való távollétemért elnézést kérek.  

 

Kelemen István képviselő: 

A búcsúsok elmentek, mert nem kaptak ivóvizet. 

 

Filus Jánosné körjegyző: 

Slagon folyt a víz az iskolából, rácsatlakoztak úgy, hogy nem szóltak senkinek, ezt követően 

került elzárásra a fagycsap. Nem kerestek meg senkit, hogy tárgyaljanak a víz vételezéséről. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Idősek napja? 

 

Ujházi Zsolt polgármester 

Hivatalosan október 1 az idősek napja, az a kérdés, hogy tartsunk – e? Be volt tervezve nyár 

elejére, de a Takarékszövetkezet végelszámolása ezt nem tette lehetővé. 240-260 főt érint. Jó 

volna. Az időre való tekintettel ezt már csak a Művelődési Házban lehet megoldani. Meg 

kellene próbálni. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 
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Úgy gondolom várják is. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Kettőt kérdezek: mennyibe kerül, és mit csinálunk? 

 

Ujházi Zsolt polgármester 

Egytálétel, bor, szóda, üdítő. Műsor + zene. Dél körüli ebéddel.  

 

Kiss Pál képviselő: 

10 – re meghívás, 11 műsor, 12 ebéd.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Október 26-án pénteken megfelelő lenne? 

 

A képviselő-testület a javaslattal egyet értett. 

 
 

 

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

 

Kmft. 

 

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

       alpolgármester  körjegyző 

 

  

 (:Kiss Pál:)       (:Hermanné Németh Andrea:) 

            jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő   
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jzk. 1. számú melléklete 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2012. (X. 1.) 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 105.207.000 Ft-ban,  

b) kiadási főösszegét 103.396.000 Ft-ban,  

c) működési céltartalékát 500.000 Ft-ban,  

d) egyenleg: többlet 1.311.000 Ft-ban 

e) finanszírozási kiadások 12.756.000 Ft-ban 

f) finanszírozási bevételek 11.445.000 Ft-ban 

állapítja meg.”  

2. § 

 

A R. 1-3. és 7. melléklete helyébe e rendelet 1-3. és 7. melléklete lép. 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 Ujházi Zsolt Filus Jánosné 

 polgármester körjegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2012. október 1. 

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla  

 Filus Jánosné 

 körjegyző 



1. melléklet a 13/2012.(X. 1.) 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 62686 

Normatív állami hozzájárulás 10327 8722             

Normatív kötött felhasználású támogatás   5269             

Átengedett személyi jövedelemadó 30571 30571             

Működésképtelenné vált helyi 
önkormányzatok kiegészítő támogatása 
(ÖNHIKI)   16934             

Egyéb központi támogatás   572             

Működési célú pénzeszköz átvétel központi 
költségvetési szervtől (Mozgáskorlátozottak 
közlekedési támogatása, Gyermekvédelmi 
kedvezmény)   507             

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, 
visszatérülések   111             

Elkülönített állami és társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel 18275 20674 

Egészségügyi ellátás támogatásértékű 
bevétele 1276 1276             

Közfoglalkoztatás 13259 15158   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 
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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             

Vagyonhasznosítás, - értékesítés, pénzügyi befektetések bevétele     

Üdülői szálláshely szolgáltatás 440 406 

Intézményi bevétel 440 406             

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 150 215 

átvett pénzeszköz   100             

Intézményi bevétel 150 115             

Tőkegarantált Pénzpiaci Alap 0 0 

Intézményi bevétel                 

Bankszámlák utáni kamat 10 10 

Intézményi bevétel 10 10             

Föld értékesítéséből származó bevétel 77 216 

Felhalmozási és tőke jellegű bev.       77 216       

Közszolgáltatások bevétele     

Könyvtári szolgáltatások 30 30 

Intézményi bevétel 30 30             

Szociális étkeztetés 3183 96 

Intézményi bevétel 3183 96             

Óvodai intézményi étkeztetés 382 293 

Intézményi bevétel 382 293             

Iskolai intézményi étkeztetés 674 469 
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Intézményi bevétel 674 469             

Gyermekétkezetés ellátására, illetve iskolatej fin. átvett pénzeszköz 1428 1281 

átvett pénzeszköz 1428 1281             

Temetőfenntartás 24 24 

Intézményi bevétel 24 24             

Mezőőri járulék               650 

Intézményi bevétel   650             

Egyéb saját bevétel     

Munkahelyi étkeztetés 635 0 

Intézményi bevétel 635 0             

Éttermi mozgó vendéglátás 1270 0 

Intézményi bevétel 1270 0             

Ivóvízminőség-javító program 106 106 

átvett pénzeszköz 106 106             

Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (Óvoda) 985 985 

Intézményi bevétel 985 985             

                  

Költségvetési bevételek összesen 79977 98912 0 3817 4456 0 83794 103368 

         

         

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 

Teljesít
és 

Polgármesteri Hivatal 28881 14240 

Intézményi támogatás önkormányzattól 28611 12222   180 179       

Közhatalmi bevétel 90 51             

Működési célú pe. átvétel   238             

Intézményi bevétel   1550             

Intézményi költségvetési bevétel összesen 28701 14061 0 180 179 0     
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2. melléklet a 13/2012.(X. 1.) önkormányzati rendelethez  

         

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KIADÁSAI  

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS        

      ezer Ft-ban 

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése 

Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen 
eredeti 

előirányz
at 

Módosított 
előirányzat 
összesen 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesít
és 

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 75 128 

Dologi kiadás 75 128             

4. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 820 847 

Személyi juttatás 519 519             

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

Dologi kiadás 165 192             

Egyéb működési kiadás 0               

5.Ifjúság- egészségügyi gondozás 803 830 

Személyi juttatás 519 519             

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

Dologi kiadás 148 175             

Egyéb működési kiadás 0               

Szociális feladatok (88)   

1. Rendszeres szociális segély 525 2304 

Egyéb működési kiadás 525 2304             

2. Időskorúak járadéka 33 228 

Egyéb működési kiadás 33 228             

3. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 200 1896 

Egyéb működési kiadás 200 1896             
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4. Ápolási díj alanyi jogon 142 371 

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

Egyéb működési kiadás 112 341             

5. Átmeneti segély 100 100 

Egyéb működési kiadás 100 100             

6. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 150 384 

Egyéb működési kiadás 150 384             

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 811 

Személyi juttatás 1444 601             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 373 155             

Dologi kiadás 67 55             

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 3034 

Személyi juttatás 1128 1128             

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

Dologi kiadás 1498 1615             

Egyéb működési kiadás 0               

2. Könyvtári szolgáltatások 2522 2444 

Személyi juttatás 1128 1045             

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

Dologi kiadás 1102 1118             
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Egyéb működési kiadás 0               

Közoktatási feladatok   

1. Általános iskolai oktatás, óvodai nevelés 21366 21517 

Egyéb működési kiadás   151             

Egyéb működési kiadás 21366 21366             

Étkeztetés ellátása   

1. Óvodai intézményi étkeztetés 2508 2608 

Személyi juttatás 397 397             

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

Dologi kiadás 2008 2108             

Egyéb működési kiadás 0               

2. Iskolai intézményi étkeztetés 4097 4448 

Személyi juttatás 613 613             

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

Dologi kiadás 3324 3675             

Egyéb működési kiadás 0               

3. Szociális étkeztetés 3791 1322 

Személyi juttatás 474 474             

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

Dologi kiadás 3194 725             

Egyéb működési kiadás 0               

4. Munkahelyi étkeztetés 586 183 

Személyi juttatás 73 73             

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

Dologi kiadás 494 91             

Egyéb működési kiadás 0               

5. Éttermi mozgó vendéglátás 1169 363 

Személyi juttatás 146 146             

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

Dologi kiadás 985 179             

Egyéb működési kiadás 0               
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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             

5. Önkormányzati jogalkotás 4693 

Személyi juttatás   3312             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó   800             

Dologi kiadás   581             

Egyéb működési kiadás                 

6. M. n. s. egyéb kiegészítő szolgáltatások 288 

Dologi kiadás   288             

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 19269 

Személyi juttatás 10827 12707             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 1462 1717             

Dologi kiadás 1010 1105             

Egyéb működési kiadás                 

Felújítás       1693 1693       

Beruházás       2047 2047       

Létszám (fő)             13 18 
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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 405 625 

Dologi kiadás 405 625             

4. Üdülői szálláshely szolgáltatás 0 500 

Dologi kiadás 440 440             

Felújítás         500       

5. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 61 74 

Dologi kiadás 61 74             

6. Építményüzemeltetés 602 1458 

Dologi kiadás 602 1458             

7. Zöldterület kezelés 190 190 

Dologi kiadás 190 190             

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             
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3. Ivóvízminőség-javító Társulás                 

Egyéb működési kiadás 222 222         222 222 

4. ÜDE KUNSÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET   158 

Egyéb működési kiadás   158             

5. Körjegyzőség   7909 

Egyéb működési kiadás   7909             

Önkormányzati költségvetési kiadások 71540 89156 

Személyi juttatás 17738 22124             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 3291 4116             

Dologi kiadás 22516 22070             

Egyéb működési kiadás 24255 36606             

Felújítás       1693 2193       

Beruházás       2047 2047       

           

Céltartalék 500 500         500 500 

          

Intézményfinanszírozás     

1. Polgármesteri Hivatal 28791 12401 

Támogatás 28611 12222   180 179       

          

Önkormányzati költségvetési kiadások mindösszesen 100831 102057 

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 

előirányz
at 

Módosított 
előirányzat 
összesen 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesít
és 

Önkormányzati hivatal   

1. Polgármesteri Hivatal 28881 14240 

1.1. Önkormányzati jogalkotás 11271 5417 

Személyi juttatás 8294 3895             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 2045 1248             

Dologi kiadás 932 274             

Egyéb működési kiadás 0 0             

1.2. Önkormányzatok és TKT-ok igazgatási tevékenysége 14073 5788 

Személyi juttatás 8399 3704             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 2150 682             

Dologi kiadás 3344 1223             

Egyéb működési kiadás 0 0             

Beruházás       180 179       

1.3. Adó, illeték, kiszabása, beszedése 3537 1430 

Személyi juttatás 2185 941             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 563 250             

Dologi kiadás 789 239             

Egyéb működési kiadás 0 0             

1.4. Konyha üzemeltetése               1605 

Dologi kiadás   1605             

                  

Engedélyezett létszám (fő)             7  

Intézményi költségvetési kiadások 28701 14061 0 180 179 0     
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3.melléklet a 13/2012.(X. 1.) 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 96488 81654 4422 4240     

Teljesítés             

Működési céltartalék 

Eredeti előirányzat   500         

Módosított előirányzat   500         

Teljesítés             

Eredeti előirányzat összesen 79977 68300 3817 3740 0 0 

Módosított előirányzat összesen 98912 85416 4456 4240     

Teljesítés összesen 0 0 0 0     

Költségvetési szervek költségvetése 

Eredeti előirányzat 90 28701   180     

Módosított előirányzat 1839 14061   179     

Teljesítés             

Önkormányzat, eredeti előirányzat összesen 80067 97001 3817 3920 0 0 

Önkormányzat, módosított előirányzat összesen 100751 99477 4456 4419 0 0 

Önkormányzat, teljesítés összesen 0 0 0 0 0 0 

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 

Működési költségvetés hiánya (eredeti előirányzat) 16934           

Működési költségvetés többlet (módosított 
előirányzat) 1274           

Felhalmozási költségvetés hiánya (eredeti előirányzat) 103           

Felhalmozási költségvetés többlete (módosított 
előirányzat) 37           

  

Finanszírozási kiadások: Rövid lejáratú hitel törlesztése 

Eredeti előirányzat   12756         

Módosított előirányzat   12756         

Teljesítés             
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Hiány belső finanszírozása 

Előző évi pénzmaradvány             

Működési célú többlet felhasználása finanszírozási 
kiadásokra (működési célú hite törlesztése) 1274           

Felhalmozási célú többlet felhasználása finanszírozási 
kiadásokra (működési célú hite törlesztése) 37   -37       

Hiány külső finanszírozása  

Értékpapír értékesítés (eredeti előirányzat) 12372   103       

Értékpapír értékesítés (módosított előirányzat) 11445   0       

Értékpapír értékesítés (teljesítés)             

Likvid hitel felvétele (eredeti előirányzat) 17318           

Likvid hitel felvétele (módosított előirányzat)             

Likvid hitel felvétele (teljesítés)             

Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen 109757 109757 3920 3920     

Módosított előirányzat Önkormányzat 
mindösszesen 112233 112233 4419 4419     

Teljesítés Önkormányzat mindösszesen 0 0 0 0     



7. melléklet a 13/2012.(X. 1.) önkormányzati rendelethez 

      

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 
2012. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT 

KÖTELEZETTSÉGEK 

      

a) Az önkormányzat 2012. évi- adósságot keletkeztető ügyletből származó 
tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei  

    ezer Ft-ban  

Bevétel megnevezése 
Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Bevétel 50%-
a  

Helyi adó 6430 6430   3215  

Vagyon, vagyoni értékű 
jog értékesítéséből, 
hasznosításából 
származó bevétel 4374 4544   2187  

Tárgyi eszköz, 
immateriális jószág, 
részvény értékesítéséből 
származó bevétel 0     0  

Bírság, pótlék, díjbevétel 300 300   150  

Kezességvállalással 
kapcsolatos megtérülés 0     0  

Összesen: 11104 11274 0 5552  

      
b) 2012. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkező ügylet megkötése 
válik, vagy válhat szükségessé  

     ezer Ft-ban 

Feladat, fejlesztési cél 
adósságot keletkeztető 
ügylet megnevezése 

Adósságot keletkeztető ügylet 
értéke 

Az ügylet 
futamidejének 
vége 

A kezesség 
érvényesíthetőségének 
vége 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

            

Összesen 0 0 0     

      

c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek 

     ezer Ft-ban 

Feladat, fejlesztési cél 
adósságot keletkeztető 
ügylet megnevezése 

Adósságot keletkeztető ügylet 
értéke Az ügylet 

futamidejének 
vége 

A kezesség 
érvényesíthetőségének 
vége 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

            

Összesen 0 0 0     
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jzk. 2. számú melléklete 

SZAKMAI PROGRAM 
 

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. 

rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján 

  

I. A szolgáltató adatai: 

Neve:            Önálló Gyermekjóléti Szolgáltató   

Székhelye, címe:    6211 Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34. 

Típusa:     Gyermekjóléti szolgáltatás  

Formája:     Önálló gyermekjóléti szolgáltató 

   

Fenntartó neve:    Kaskantyú Község Önkormányzata 

Székhelye, címe:      6211 Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16. 

Típusa:                       Kaskantyú Község Önkormányzata 

 

 

II. A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei: 

A Gyermekjóléti Szolgálat célja az 1997.évi XXXI. törvény, 149/1997.(IX.10.) 

Kormányrendelet, és a 15/1998. (IV.30.)NM rendelet alapján, a szociális munka 

módszereinek és eszközeinek a felhasználásával olyan, a gyermek érdekeit védő speciális 

személyes szociális szolgáltatás nyújtása, mely a gyermek egészséges testi, lelki, szellemi és 

fizikai fejlődését, családban történő nevelkedését, veszélyeztetettségének megelőzését, a már 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, s a családból kiemelt gyermek visszahelyezését 

segíti elő.  

 

1. A gyermek családjában történő nevelkedésének elősegítése érdekében a gyermekjóléti 

szolgáltatás feladata: 

 Tájékoztatja a gyermeket, szülőjét ill. gondviselőjét azokról a jogokról, támogatásokról, 

ellátásokról, melyek elősegítik a gyermek családban történő nevelkedését, egészséges 

fejlődését. 

 Közzé teszi a közérdekű információkat 

     -   az önkormányzat hirdetőtábláján, 

           -   a gyermekjóléti szolgálat irodahelyiségének előterében, 

     - az oktatási intézmények hirdetőfalán. 

 Segítséget nyújt a kérelem előterjesztéséhez, felkészíti a családot a támogatás célszerű 

felhasználására. 

 Felhívja a figyelmet a Nevelési Tanácsadó és annak pszichológusi munkájára. 

 Segíti a gyermeket és szülőjét a családtervezési, nevelési, egészségügyi, 

mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadáshoz való 

hozzájutásban. 

 A válsághelyzetben lévő várandós anyát tájékoztatja az őt és magzatát megillető 

jogokról, támogatásokról, s segítséget nyújt hozzájutásukhoz. 

 Segíti a helyettes szülői hálózat szolgáltatásainak igénybevételét. 

 Az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetését, a gyermek családjába 

történő mielőbbi visszakerülését. 

 Nyilvántartást vezet a település szabadidős programjairól, azokról tájékoztat, azokat szoros 

együttműködésben szervezi az óvodával, iskolával, művelődési házzal. (Ünnepekhez, 
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évszakokhoz kapcsolódó programok, kézműves foglalkozások, ismeretterjesztő előadások, 

sportnap, gyermeknap, egészségügyi napok, közlekedésbiztonsági, bűnmegelőzési 

programok) 

 Közreműködik a hivatalos ügyek intézésében. 

 

2. A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében: 

 Támogatja a gyermeket az őt veszélyeztető körülmények elhárításában, 

személyisége kedvező irányú fejlődésében.  

 Segíti a szülőket a családban kialakult zavarok megszüntetésében.  

 Rögzíti az adatokat, családgondozási tervet készít.  

 Szükség szerint, de legalább 6 hónaponként értékeli a gondozás eredményességét, 

helyzetértékelést ad.  

 Közvetít más intézmények által nyújtott támogatást. 

 Mérlegeli, hogy az alapellátás segítségével megszüntethető-e a veszélyeztetettség, 

vagy egyéb hatósági intézkedés kezdeményezésére van-e szükség. 

 Együttműködik feladatának eredményesebb ellátása érdekében a jelzőrendszeri 

tagokkal. 

 Szükség esetén javaslatot tesz a jegyzőnek a védelembevételre, az ideiglenes 

hatályú elhelyezésre. 

 

3. Védelembe vétel esetén: 

 A jegyző határozata alapján biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást, 

családgondozást. 

 A szülő és a gyermek bevonásával gondozási-nevelési tervet készít, amely szerint 

dolgozva a védelembevétel megszüntethető lehet.  

 Amennyiben a gondozási-nevelési terv megvalósítása az együttműködés hiánya 

miatt sikertelen, írásban jelzi a jegyzőnek, javaslatot tesz más gyermekvédelmi 

gondoskodás alkalmazására. 

  Javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási 

helyére,  vagy annak megváltoztatására. 

 A védelembevétel felülvizsgálata során tájékoztatja a jegyzőt a védelembevétel 

kapcsán végzett családgondozói tevékenységéről, és javaslatot tesz annak 

megszüntetéséről, vagy más eszközök alkalmazására. 

 Igazolatlan iskolai hiányzás esetén felhívja a figyelmet a várható 

jogkövetkezményekre, intézkedési tervet készít. 

 

4. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése érdekében: 

 Az egyéni elhelyezési terv alapján végzi a gyermek visszakerülését segítő 

családgondozást. 

 Együttműködik a szakemberekkel a gyermekkel való kapcsolattartásban. 

 A gondozási helyén az elhelyezését követő meghatározott időn belül felkeresi a 

gyermeket. 

 Támogatja a szülőt nevelési, gondozási, háztartásszervezési ismereteinek bővítésében, 

lakáskörülményének rendezésében, gyermekével való kapcsolattartásában. 

 Javaslatot tehet a kapcsolattartás formájának és módjának a megváltoztatására.  

 Felülvizsgálatkor tájékoztatást ad a kapcsolattartásról, a szülő életkörülményeinek 

alakulásáról. 
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 Ellátja a visszahelyezett gyermek utógondozását, mely során együttműködik a 

szakszolgálat utógondozójával.  

 

 

5. A családgondozó egyéb feladatai:  

 Folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét; 

meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges    

intézkedéseket. 

 A személyes gondoskodásban részesülőkről a jogszabályban meghatározott 

adattartalommal vezeti az előírt nyilvántartásokat és adatlapokat, a személyes adatokat a 

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet szerint kezeli és továbbítja. 

 Segíti a nevelési - oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatának ellátását. 

  Felkérésre környezettanulmányt készít, javaslatot tesz. 

 Évente, március 31-ig - a jogszabályban meghatározott szervek és személyek 

részvételével – tanácskozást szervez, szakmaközi megbeszélést tart. 

 A területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az   

      örökbe fogadni szándékozók körülményeit. 

 A gyermekjóléti szolgálat forgalmi naplót, az esetmegbeszélésen, valamint az évi 

tanácskozáson elhangzottakról feljegyzést készít, jelenléti ívet vezet. 

  

A gyermekjóléti szolgálat feladatait a hatályos jogszabályok határozzák meg, melyeket a 

Szociális Munka Etikai Kódexében foglaltak szerint végzi. 

  

III. Ellátási terület, ellátottak köre 

 Ellátási terület: Kaskantyú község közigazgatási területe. 

Kaskantyú község Bács-Kiskun megyében található 1000 fős kistelepülés, amely Kiskőröstől 

10 km-re helyezkedik el. A falutól néhány kilométerre húzódik a Kiskunsági Nemzeti Park 

részét képező, ritkaságnak számító ősborókás. A település lakosainak elsődleges megélhetési 

forrása a mezőgazdaság, a szőlőtermesztés és az ehhez kapcsolódó vállalkozások. Sajnos a 

munkahelyek és vállalkozások száma nagyon alacsony. A faluban sok az idős ember, a 

születések száma évente átlagosan 6 fő, a halálozások száma ennek a duplája.   

Az iskola és az óvoda az Egységes Iskolába tagozódott, a felső tagozat helyileg megszűnt, a 

diákok a kiskőrösi iskolákba és Páhira járnak. A kiskőrösieket a település iskolabusza szállítja 

naponta térítésmentesen. Az alsó tagozat 1-2. és 3-4. osztály összevonásban működik. Egyre 

több problémát okoz a munkanélküliség, az anyagi helyzet romlása, a helytelen életvezetés, 

magatartás. 

A gyermekjóléti szolgálat a Kaskantyú község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező 0-18 éves korú gyermekekkel, szüleikkel, vagy más 

törvényes képviselőikkel tart kapcsolatot. 

 

 

 IV. A gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó szakmai információk: 

1. A gyermekjóléti tanácsadás a gyermekjóléti szolgáltatásnak egy olyan tartalmi egysége, 

amely a gyermekjóléti gondozást nem igénylő esetekben alkalmazható. 

A gyermekjóléti alapszolgáltatások, amelyeket települési szinten a gyermekjóléti szolgálat 

biztosít a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetése, a családjából kiemelt gyermekek visszahelyezésének elősegítése érdekében.  

A feladatellátási körzetben élő kiskorúak átlagos létszáma: 140 fő. 



 27 

Foglalkoztatott családgondozók száma:     l fő (heti 9 órában általános iskolai tanító 

képesítéssel)  

Tárgyi feltételek: A szolgálat irodája Kaskantyú község központjában, a művelődési házban 

kapott helyet. Az épület felújított, akadálymentesített, jól megközelíthető. A szolgálat 

rendelkezésére áll: 1 irodahelyiség, íróasztal, számítógép, zárható iratszekrény, mobil telefon. 

Közös használatban a művelődési házzal: fénymásoló, várakozó helyiség, fax. 

Az ellátás igénybevétele az ügyfélfogadás helyén- 6211 Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34. 

Tanácskozóterem- személyesen, vagy telefonon: 06/ 20 459 77 33 lehetséges. 

Az ügyfélfogadás ideje: hétfőnként 14 és 17
30 

 és  

    szerdánként 6
30 

és 7
30

 óra között. 

2. Az ellátás igénybevételének módja: a személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az 

ellátást igénylő kérelmére történik, kötelező igénybevétele is elrendelhető (együttműködésre 

kötelezett). 

A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 

 

 

V. Jogvédelem  

 

1.  A szolgáltatást igénybe vevők jogainak védelme: 

A gyermekjogi képviselő elérhetőségéről a szolgálat hirdetőtábláján olvashatnak  ill. szóban 

tájékoztatást kaphatnak a kliensek. 

A gyermekek és szüleik jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos tájékoztatás szóban 

történik, amelyet a kliens aláírásával igazol.   

Írásban nyilatkozatot tesz arról, hogy  

- együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal 

- a kapott szolgáltatások tartalmáról és feltételeiről tájékoztatást kapott 

- vállalja, hogy a szükséges intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltat, adatainak 

változását bejelenti. 

  Kliens esetében 

-          Megkülönböztetés nélkül tiszteletben kell tartani a kliens értékét, akaratát, méltóságát, 

egyediségét, és jogait 

-          A kliensnek joga van a korrekt, előítélet-mentes, teljes körű szolgáltatás igénybevételére. 

-          Alkotmányos emberi jogai nem sérülhetnek, nem érezhet kiszolgáltatott helyzetet 

problémái esetén 

-          A szolgáltatás igénybe vételét mindenki számára elérhetően kell biztosítani, tiszteletben 

tartva a kliens vallási, világnézeti elkötelezettségét 

-          A kliens érdekeit kell képviselni, de ezzel nem sérülhetnek más érdekei 

-          A titoktartás minden szóbeli, írásbeli, hang és képanyagra rögzített és azokból 

következtethető információkra, esettanulmányokra, esetismertetésre is vonatkozik. 

-          A klienst megilleti személyes adatainak védelméhez való jog. 

  

2.   A szolgáltatást nyújtók munkavégzéssel kapcsolatos jogainak védelme 

-          A családgondozó közfeladatot ellátó személynek minősül. 

-          Segítség kérhető -a rendőrség személyében- testi épséget veszélyetető helyzet esetén. 

-          Burn out (kiégés) ellen  szupervízió biztosítására jogosult 
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-          Megilleti a jog, hogy személyét megbecsüljék, emberi méltóságát, személyiségi jogait 

tiszteletben tartsák 

-          Tevékenységét, munkáját értékeljék, elismerjék. 

 

3.  Jogorvoslati lehetőség:  

A gyermeki jogok sérelme, a családgondozó kötelességszegése miatt, illetve az ellátást érintő 

egyéb kifogást - amennyiben a fenntartóhoz kívánják benyújtani - a polgármesternek kell 

megküldeni. A kifogásra 15 napon belül kell írásban válaszolni, melyről a polgármester a 

képviselőtestületet a legközelebbi ülésén tájékoztatja. 

 

A gyermekjóléti szolgálat működését meghatározó  jogszabályok: 

 1997. évi XXXI. törvény - Gyvt. - „A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról”,    

 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a „A gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi 

gyámügyi eljárásokról”, 

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek feladatairól és működésük 

feltételeiről”, 

 235/1997.(XII.17.) kormányrendelet, a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek 

és személyek által kezelt adatokról, 

 257/2000.(XII.26.) kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi 

XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 

történő végrehajtásáról, 

 259/2002. (XII: 18.) kormányrendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

vállalkozói engedélyről, 

 2011. évi CXII: törvény, az információs önrendelkezési jogról, és az 

információszabadságról, 

 A fenntartó önkormányzat vonatkozó helyi rendeletei. 

 

VI. Szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültségének biztosítása 

A családgondozó a módszertani gyermekjóléti szolgálat rendezvényein ( szakmai napok) részt 

vesz. 

 

VII. Szakmai együttműködések 

      Észlelő- és jelzőrendszert működtet a gyermekeket általában veszélyeztető okok feltárása, 

valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerése érdekében:  

 szervezi és összehangolja a Gyvt-ben meghatározott személyek és szervek észlelő-és                  

jelzőrendszerben történő részvételét, fogadja jelzéseiket, illetve tájékoztatja őket a jelzés 

alapján tett intézkedéseiről, 

 egy adott család ügyében szükség szerint, 

  évente legalább hat alkalommal szakmaközi megbeszélést tart a a jelzőrendszeri tagok 

részvételével. 

Helyettesítés rendje: 

Kaskantyú község és Páhi község Önkormányzata megállapodást kötöttek, amelynek 

értelmében a két település családgondozója egymást helyettesíti tartós távollét, szabadság 

esetén. A megállapodás 2011. április 1-jétől határozatlan időre szól. 
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