
Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

15/2012. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

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

(szerda) 16
30

 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:    Kaskantyú Községi Önkormányzat Hivatali helyisége 

 

Jelen vannak:  Ujházi Zsolt polgármester, Hermanné Németh Andrea, 

Kelemen István, Kiss Pál, Sáfár Jánosné és Turú Gyula 

képviselők. 

Filus Jánosné körjegyző 

 

Hiányzik:        Kukucska Sándor alpolgármester bejelentéssel 

 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, ismerteti a meghívóban 

kiküldött napirendi pontokat.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: 

 

Sáfár Jánosné és Turú Gyula képviselőket 

 

A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők 

személyére tett javaslatot és a napirendet.  

 

NAPIREND 

 

1.) Megállapodás a járási hivatalok kialakítására 

Előterjesztő: Polgármester 

 

2.) Beszámoló az önkormányzat adóbevételeinek teljesítéséről  

Előterjesztő: Polgármester 

 

3.) Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve 

Előterjesztő: Polgármester 

 

4.) Az önkormányzat 2012. évi IV. negyedévi rendezvényei 

Előterjesztő: Polgármester 

 



 2 

5.) Tájékoztató LEADER pályázatról 

Előterjesztő: Polgármester 

 

6.) Első lakáshoz jutók támogatása 

Előterjesztő: Polgármester 

 

7.) Bejelentések, egyéb ügyek. 

 

1.) napirend 

Megállapodás a járási hivatalok kialakítására 

Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve. 

 

Kiss Pál: 

Hol lesz a járási hivatal kialakítva? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Pontos választ erre nem tud adni, de valószínűleg a városháza alsó szintjén. 

 

 

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: 

 

47/2012. (X. 24.) sz. Képv. test. hat. 

Megállapodás megkötése járási hivatalok 

kialakításához 

HATÁROZAT  

 

A Képviselő-testület megtárgyalta Ujházi Zsolt polgármester járási hivatalok kialakításával 

kapcsolatos előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a határozat-tervezet mellékletét képező megállapodást elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

 

2.) napirend 

Beszámoló az önkormányzat adóbevételeinek teljesítéséről 

 

Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve. 
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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: 

 

48/2012.(X. 24.)sz.Képv.test.hat 

Adóbevételek teljesítése 

 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete Kaskantyú az adóbevételek teljesítéséről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 
 

3.) napirend 

Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve 

 

Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve. 

 

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: 

 

49/2012.(X. 24.)sz.Képv.test.hat 

A 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

 

H A T Á R O Z A T 
 

 

Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 92. § (6) bekezdés alapján a 2013. évi belső ellenőrzési tervet a határozat melléklete 

szerint jóváhagyja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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4.) napirend 

Az önkormányzat IV. negyedévi rendezvényei 

 

Ujházi Zsolt polgármester 

Szeretné a képviselő-testülettel megtárgyalni és egyeztetni az ez évben még esedékes 

rendezvényeket. 

Idősek napja most pénteken kerül megrendezésre. Kéri a képviselőket, hogy a rendezvényen 

és a többi rendezvényen is jelenjenek meg és aktívan vegyenek részt. 

Az adventi kezdeményezést folytatni kell. Lesz megint gesztenye árusítás, forralt bor és tea. 

Egyeztetni fog a vallási felekezetek vezetőivel is a rendezvényen való részvételről. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Melyik nappal indul az adventi rendezvény? 

 

Ujházi Zsolt polgármester 

Volt olyan javaslat is, hogy szombati napon kellene megtartani, mert a vidéken tanuló diákok 

pénteken még nem érnek haza. 

 

A képviselők arra az álláspontra jutottak, hogy november 30-án pénteken 17. órai kezdettel 

induljon az advent. 

 

Ujházi Zsolt polgármester 

A falugyűlést, közmeghallgatást is meg kell tartani. December 11, vagy 12-ét javasolja 17 órai 

kezdettel. Sajnos akár milyen időpontot választunk elég kicsi az érdeklődés. 

 

A testület a javaslattal egyetértett. 

 

Ujházi Zsolt polgármester 

Érdeklődik a szilveszterről, hogy valaki kíván-e bálat rendezni, ha nem, akkor a művelődési 

ház és az önkormányzat megszervezi. 

A mikulást az előző évek hagyományainak megfelelően Hermanné Andrea képviselőnk 

szervezi, adományokat lehet részére átadni. 

Mindenki karácsonya december 21-én lesz. 

 

5.) napirend 

Tájékoztató LEADER pályázatról 

 

Ujházi Zsolt polgármester 

2 témában 3 témakörben lenne lehetőségünk pályázni. November 15-e a benyújtási határidő. A 

támogatás a nettó költség 100 %-a , 27 % Áfa az önerő. Civil szervezeteknél, alapítványoknál 

a támogatás a bruttó 100 %-a. 

 

Pályázati elképzelések: 

 

1.) Ravatalozó felújítása, költség 6 – 6,5 millió Ft.  

Tetőszerkezet átalakítása, ravatalozó külső vakolása, környezet rendbe tétele, urnafal 

építése.  
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2.) Rendezvényterület befejezése 6 – 7 millió Ft.  

Színpad tető létesítése, filagória építése.  

 

3.) Tanösvény kialakítása 6 millió Ft.  

A szociális otthontól induló 5 km hosszú a Sebők tanyáig tartó útszakaszon kerülne 

kialakításra. Az útszakasz mindkét oldalán különböző fafajták lennének ültetve. 

Információs táblák elhelyezése, 2 pihenőhely kialakítása, szabadtéri tűzgyújtási lehetőség 

létesítése. 

 

A pályázat beadása előtt testületi döntés szükséges, ezért újabb ülést fogunk összehívni. 

 
 

6.) napirend 

Első lakáshoz jutók támogatása 

 

Zárt ülésen tárgyalva. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.  

 
 

7.) napirend 

Bejelentések, egyéb ügyek 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Ismerteti Szabó Brigitta kérelmét a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázattal kapcsolatban, mely 

szerint kéri, hogy az önkormányzat csatlakozzon a pályázati rendszerhez . 

 

Filus Jánosné körjegyző: 

Az önkormányzatnak lehetősége van az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozáshoz, de ennek 

anyagi vonzata van. A jelenlegi helyzetünkben, mivel ez nem kötelező feladat, véleményem 

szerint az önkormányzatnak nem áll módjában a csatlakozás. Nyilván szép gesztus lenne a 

továbbtanulók támogatása. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Úgy látja, hogy ebben az országban a jó képességű gyerekek támogatása sokkal alacsonyabb 

szinten van, mint a hátrányos helyzetűeké. Az úgymond 3H gyerekeket olyan szinten 

támogatják, hogy néha már azt sem tudják, hogy mire költsék a támogatást, a tehetségek pedig 

elkallódnak. Ha volna rá pénzünk mindenképpen támogatná a kérelmet. 

 

A képviselő-testület egyetértett a támogatás fontosságával, de anyagi forrás hiányában nem 

tudja a feladatot elvállalni. Jövő évben mindenképpen felül kell vizsgálni a csatlakozás 

lehetőségét. 

 

A napirendi ponthoz egyéb hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az alábbi 

határozat-tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra: 

 

      /2012.(X. 24.)sz.Képv.test.hat 

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 

 

H A T Á R O Z A T TERVEZET  
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Kaskantyú Község Képviselőtestülete támogatja a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati 

rendszert, anyagi forrásának hiánya miatt azonban a pályázati rendszerhez nem tud 

csatlakozni. A csatlakozás lehetőségét a 2013. költségvetési évben újólag megvizsgálja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
 

Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúlag, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

51/2012.(X. 24.)sz.Képv.test.hat 

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 

 

H A T Á R O Z A T 
 

 

Kaskantyú Község Képviselőtestülete támogatja a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati 

rendszert, anyagi forrásának hiánya miatt a pályázati rendszerhez nem tud csatlakozni. A 

csatlakozás lehetőségét a 2013. költségvetési évben újólag megvizsgálja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
 

 

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

 

Kmft. 

 

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

       polgármester  körjegyző 

 

  

 (:Sáfár Jánosné:)       (:Turú Gyula:) 

            jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő   
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Kaskantyú Község Képviselő-testületének 49/2012.(X. 24.) sz. határozatának melléklete 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

Sor-

szám 

Ellenőrzött szerv, 

szervezeti egység 

Az ellenőrzés célja, tárgya, 

ellenőrzött időszak 

Azonosított kockázati 

tényezők (*) 

Az ellenőrzés típusa, 

módszerei (**) 

Az ellenőrzés 

tervezett 

ütemezése (***) 

Az ellenőrzésre 

fordítandó 

kapacitás 

(ellenőri nap) 

(****) 

1 

 
Önkormányzat 
 
Adók kezelésének 
folyamata 

Célja: annak vizsgálata, hogyan 
alakultak a vizsgált időszakban az 
adóhátralékok, milyen 
intézkedéseket tettek az 
önkormányzatnál a hátralékok 
behajtására, az intézkedések 
mennyire hatékonyak 
 
Tárgya: adóhátralékok behajtására 
tett intézkedések 
 
Időszak: 2012. év 

 
- Jogszabályi előírások be nem 
tartásában rejlő kockázatok 
 
- Magas adóhátralékban rejlő 
kockázatok 

Típusa: 
Pénzügyi ellenőrzés 

 
Módszerei: 

 
Dokumentumok, 
nyilvántartások 

szúrópróbaszerű, 
esetenként tételes 

ellenőrzése 
 

Interjúkészítés 

 
2013. február 

 
Jelentés: 

2013. március 31. 

 
6 belső ellenőri 

nap 

 

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. 

** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján. 

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 

 

Dátum: 2012. október 16. 

 

Készítette: Jóváhagyta: 

_____________________________ ________________________ 

          Lisztes-Tóth Linda Filus Jánosné 

       Belső ellenőrzési vezető Körjegyző 


