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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

16/2012. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2012. november 29. napján 

(csütörtök) 16
30

 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:    Kaskantyú Községi Önkormányzat Hivatali helyisége 

 

Jelen vannak:  Ujházi Zsolt polgármester, Kukucska Sándor alpolgármester, 

Hermanné Németh Andrea, Kelemen István, Sáfár Jánosné és 

képviselők. 

Filus Jánosné körjegyző 

 

Hiányzik:        Kiss Pál és Turú Gyula képviselők. 

 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, ismerteti a meghívóban kiküldött 

napirendi pontokat.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: 

 

Sáfár Jánosné és Hermanné Németh Andrea képviselőket 

 

A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők személyére 

tett javaslatot és a napirendet.  

 

NAPIREND 

 

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

2.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

3.) Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

4.) Kaskantyú Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója. 

Előterjesztő: Polgármester 
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5.) Pályázat kiírása közművelődési és könyvtárosi munkakör betöltésére. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

6.) Pályázat kiírása főzőkönyha és ebédlő bérbeadására, és üzemeltetésére. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

7.) Pályázat benyújtása új ravatalozó építésére. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

8.) Településrendezési szerződés kötése. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

9.) Bejelentések, egyéb ügyek. 

 

1.) napirend 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve. 

 

Filus Jánosné körjegyző: 

3 határozat van, amiről beszélni kell. A Mezei őrszolgálat közmunka keretében nem biztosítható.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Később derült ki, hogy ez így nem megoldható. Január 1-től átgonoljuk. Az elképzelés maradt, a 

hozzájárulás mértéke is, azonban jelentős invesztíciót kell az elején belefektetni. (500.000 Ft – 

Földhivatal nyilvántartása). Mindenképpen meg kellene valósítani. Bevételt hozhat. Startmunka 

keretében jövőre is be van tervezve a külterületi utak rendbetétele, oda mindenképpen kell egy 

személy, aki koordinálja, a legalkalmasabb a mezőőr lenne. Neki naplózni kell minden 

tevékenységet, vezetnie kell a nyilvántartást. A vízelvezető árkok rendbetétele is fontos. 

Kapcsolattartás a külterületen élőkkel. Mezőőri esküt csak közalkalmazott tehet, jelvényt kap. 

 

Filus Jánosné körjegyző: 

A másik a vízkárelhárítási terv készítése. Adatokat csak pénzért kapunk, viszont el kellene készíteni. 

Árajánlatot még nem kértünk.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Meg kell csinálnunk. Az adatok és a papírok (meglévők) már nem a mai állapotnak megfelelőek. Ha 

nincs ilyen terv, még sok esetben pályázatot sem tudunk benyújtani. A következő évi költségvetés 

terhére be kell tervezni.  

 

Filus Jánosné körjegyző: 

TÁMOP pályázat – óvoda: elzárkóztak a benyújtástól. (Kiskőrös). 

 

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: 

 

52/2012. (XI. 29.) sz. Képv. test. hat. 

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása 
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HATÁROZAT  
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

2.) napirend 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása. 

 

Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

 

A Telenorral nem sikerült megállapodni, ezért a bevétel csökkenés (2.000 e. Ft), arről dötött a 

testület, hogy megpróbálunk tárgyalni velük (víztorony áthelyezése miatt). Így kiszámlázzuk a 

szokásos összeget.  

 

Filus Jánosné körjegyző: 

A torony áthelyezésekor még nem tudjuk mi lesz. 

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

Határozott időre szól a szerződés? 

 

Filus Jánosné körjegyző: 

Egyoldalú, ha akarja hosszabbítja, a határozott idő leteltekor újból hosszabbodik, ha a Telenor azt 

akarja. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A szolgáltatóhely (víztorony) áthelyezésre kerül. Másfél éve beszélgetünk erről. Mi ezt megfizetni 

nem akarjuk. Éves bérleti díjakat fizet. Most nem tudjuk a 2 m. Ft-ot kiszámlázni, mert nem 

egyeztünk meg.  

 

Filus Jánosné körjegyző: 

Nem is válaszoltak a levelünkre. A költségvetési rendelet most a tényadatoknak megfelelően kerül 

módosításra.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Itt benne van a tornaterem átalakítása. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

7 m. Ft-ig van hitelkeretünk. A 3000 fő alatti települések adósságállományát a kormány kiegyenlíti. 

A pénzintézeteknek adatot kell szolgáltatni, december 12-én befagyasztják a számlákat. December 

28-án reggel 9 órára az összes pénzintézet számláján kell lenni a hitelnek. Nekünk a 

hitelszerződésünk december 28-án éjfélkor jár le. A tornaterem kialakítását így – is úgy – is meg 

kellene oldanunk. Ha szerencsénk van így jobban kijövünk vele. Ami még fontos az épületeink 

tervrajzainak a frissítése, ezt is tartalmazza a módosítás. Fedezet természetesen van mögötte.  

 

Kelemen István képviselő: 

Kerül, amibe kerül. Jövőre dupla ennyibe lenne.  
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A napirendi ponthoz 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 1. 

mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2012. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 

 

Kaskantyú község önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 

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

 
 

3.) napirend 

Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről. 

 

Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

A Startmunka program folytatódik – e a következő évben? Ha igen mi a feltétele, hogy valaki 

bekerüljön a rendszerbe? A Schneiderné Rakonczai Anikó szeretne munkát vállalni, két gyermeket 

nevelnek.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Regisztrált munkanélkülinek kell lennie. Ha minden jól megy, februártól indul újra a 

közfoglalkoztatás. Hétfőn megyünk egyeztetésre, addig semmi biztosat nem tudunk mondani, így a 

létszámmal kapcsolatban sincs még információ. Annyit kérek a testülettől, hogy ameddig nincsenek 

biztos adataink, ne beszéljünk senkivel sem konkrétumokról. Most dolgozzuk ki a terveket, hogy 

mit is szeretnénk ebben a programban megvalósítani. 23 főig szeretnénk elmenni, az a cél, hogy 

minél több dolgot siekrüljön megvalósítani. Ne ígérjünk egyelőre senkinek se helyet. Idén már más 

lesz, tavaly úgy kellett keresni az embereket, most pedig már sokan jelezték szándékukat. Az biztos, 

hogy az első két hónap után, ha kell „rostálni” fogunk. Szigorítottak is a feltételeken. Senkinek 

sincs kitaposott helye. A feladat alapján lesz egy kezdő csapat, de aki nem tud teljesíteni az 

elvárásoknak megfelelően, azt el fogjuk küldeni. Kényszerpálya volt eddig, most más lesz. Van 

tapasztalat mögöttünk.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Gondolkodtam, hogy ki az, aki erre rászorulna, és megbízható, ezért jutott eszembe az Anikó. 

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

Ne a rászorultásgot nézzük, tegye azt, amit kell. Aki rá van szorulva, tegye is.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Mást is ki lehet próbálni, nem csak akik eddig itt voltak. Ez ne legyen kizáró ok.  

 

Kelemen István képviselő: 

Már 22-23 fő jelentkező van? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Most itt tartunk.  
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Hermanné Németh Andrea képviselő: 

A regisztrált munaknélküli egyre több, de nem biztos, hogy mindenki dolgozni is akar. Ha 

jelentkezni és dolgozni akar, regisztráltassa magát. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Óvatosan. Megváltozott a helyzet, jelentkeznek sokan. Van, aki eddig nem szólt pedig 

jelentkezhetett volna.  

 

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: 

 

53/2012.(XI. 29.)sz.Képv.test.hat 

Az önkormányzat III. negyed éves 

gazdálkodása 

 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete az Önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
 

4.) napirend 

Kaskantyú Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója. 

 

Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve. 

 

Ujházi Zsolt polgármester 

Sokmindent még nem tudunk. Ez egy tervezet, most így számolunk, de nem biztos, hogy jól. 

Költségvetést kell készíteni a közös hivatalnak, és az önkormányzatnak is. Az iskola állami kézbe 

kerül, személyzettel együtt átveszik. Megegyezsé fog erről születni. Az udvar és az épület 

szétmérése meg fog történni. Kialakításra kerül: tormaszoba, szertár, fejlesztő pedagógusi szoba, 

mosdók. Ez ebben az évben. Eszközök átvitelre kerülnek a KIK részére.  Ezt adjuk át használatra. 

Öltöző és Jurta mosdó már nem. Használatba adjuk bérleti díj nélkül. Kb. 22,7 m. Ft-val lesz 

kevesebb az éves költségvetés. Az éves rés kb. 20 m. Ft volt. Óvodával kapcsolatban nem tudjuk 

mennyi a  normatíva, mennyibe fog kerülni. A bevételeink kevesebbek lesznek hiszen a 

gépjárműadó 60 % és az SZJA elmegy. Konyha: ételosztás az idei év alapján közmunkával 

biztosítva lesz. Főzni nem fogunk. Az idei betevezett összeg javarészt megmarad. Bízom benne, 

hogy nem lesznek nagy kilengéseink. Ennél okosabbat nem tudunk.  

 

Kelemen István képviselő: 

Terveink szerint tehát jövőre vagy 0, vagy pozitív költségvetésünk lehet. Nem látok mást csak 

kérdőjeleket.  
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Filus Jánosné körjegyző: 

Azt, hogy mennyit kapunk nem tudjuk.  

 

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: 

 

54/2012.(XI. 29.)sz.Képv.test.hat 

Az Önkormányzat 2013. évi 

költségvetési koncepciója 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 26. § (3) bekezdése alapján Kaskantyú község 

önkormányzata 2013. évi költségvetésének tervezéséhez az alábbi szempontokat határozza meg: 

 

Bevételek: 

1. Az állami támogatásokat és hozzájárulásokat a Magyar Köztársaság 2013. évi 

költségvetéséről szóló törvényben foglaltak, a saját bevételeket a hatályos szerződések, 

megállapodások, illetve tapasztalati adatok alapján kell tervezni. 

 

Működési kiadások: 

2. A személyi juttatási előirányzatokat: 

- a közalkalmazottak és köztisztviselők esetében a közalkalmazottak jogállásáról és a 

közszolgálati tisztviselőkről, valamint a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről 

szóló törvényben foglalt rendelkezések alapján, 

 

- a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó - nem szakképzett – dolgozók esetében a 

2012. december 31. napján érvényes munkabér szerint 

 

- a köztisztviselők cafetéria juttatását a jogszabályban foglalt legalacsonyabb összegben, a 

közoktatási, közművelődési, szociális és egészségügyi ágazatban, illetve a Munka 

Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók esetében az étkezési hozzájárulást havi 

5 000,-Ft-tal  

kell tervezni. 

 

 

3. A dologi kiadásokat a közzétett, ismert árak és díjak szerint, ennek hiányában az alap-

előirányzatot 5,0 %-kal emelten, a karbantartási, üzemeltetési, fenntartási kiadásokat a 

következő évi kötelező feladatokhoz igazodva kell tervezni. 

 

Felhalmozási kiadások: 

 

4. Felhalmozási kiadásként a tanyafejlesztési program keretében nyert pályázatra 300 ezer Ft 

saját forrás, valamint a 2013. évi fejlesztések saját forrásának biztosításához a testületi 

döntés alapján tervezhető. 

 

Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok: 
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5. A költségvetési rendelet tervezetben a címek és kiemelt előirányzatok közötti 

átcsoportosításra, céltartalék felhasználására – az államháztartási törvény keretei között – 

felhatalmazást kell adni a polgármesternek. 

 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2013. február 15. 

 
 

5.) napirend 

Pályázat kiírása közművelődési és könyvtárosi munkakör betöltésére. 

 

Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve. 

 

Ujházi Zsolt polgármester 

Úgy lenne jó ha a Petra kaphatna további lehetőséget.  

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

Feltéelekhez kötve. Érdemi munka jelenleg nincs.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Ez nem igaz, részt vett az idősek napján, a karácsonyi előkészületekben is benne van, szervezik a 

faluvetélkedőt. A szüreti napokon is szervezőként ott volt. Az információ átadásával van gond. 22 

éves lány, akinek a nyakába van varrva egy intézmény. Több segítségre lenne szüksége. Nem tudhat 

azonnal mindent. Próbálkozik, akar, irányításra van szüksége.  

 

Sáfár Jnosné képviselő: 

Még nem tudja, hogy mit hogyan kell csinálnia.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Nem kell senkire sem hasonlítania. Nem kell hasonlítgatni sem. Támogatni kell. Jelenleg 

közmunkásként dolgozik. Munkaköri leírásban rögzíteni kell a feladatait.  Nyár közepe óta 

dolgozik, előtte önkéntes segítőként volt a könyvtárban. Hagyjuk, hogy érezze magát otthon, van 

elképzelése, bizonyos gátakat át kell lépnie, ha időt és segítséget adunk neki (komolyabb elvárások) 

biztosan menni fog. Programok szervezésében benne van már most is.  

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

Nem kikezdeni akarom, de ne csak internetezni járjon be. Valamikor a művelődési házban volt élet. 

Nyáron a gyerekeknek nem volt semmi, régebben lekötötték őket, ping-pong versenyek és 

programok voltak, most nem volt semmi. Sok programot lehetne csinálni.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Az éves munkatervébe bele kell vetetni. Nyári tábor minden évben van. Vannok olyan gyerekek 

akiket nem lehet kivenni a számítógép elöl. Sok programot lehetne szervezni (pl: filmmúzeum, 

szakkörök). 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Én bízom benne, hogy a Petra eséllyel indul és bizalmat szavaz neki a testület. Kap egy stabil állást, 

testületi ülésre meghívjuk, és akkor el lehet mondani neki az elvárásokat. Fontos, hogy jól 

működjenek az intézményeink.  Motiválni kell, sok jó terve és ötlete van. A páylázatba vegyünk – e 

még be valamit, vagy jó úgy ahogy kiment az előterjesztésben?  
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Kukucska Sándor alpolgármester: 

Amit megfogalmaztam.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Azt a munkaköri leírásba kell betenni. Egyeztetés még lesz. A jövő évtől a testületi ülések is 

változni fognak. Negyedévente az intézményvezetők is jelen lesznek. 

 

A napirendi ponthoz újabb 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: 

 

55/2012.(XI. 29.)sz.Képv.test.hat 

Pályázat közművelődési és könyvtárosi 

munkakör betöltésére 

 

HATÁROZAT  

  

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti pályázatot ír ki a 

közművelődési és könyvtárosi munkakör betöltésére. 

 

Felelős: polgármester, képviselő-testület 

Határidő: azonnal, illetve 2012. december 20. 

 

 
 

 

6.) napirend 

Pályázat kiírása főzőkönyha és ebédlő bérbeadására, és üzemeltetésére. 

 

Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Konkrétumot nem tudok mondani. Nem vagyunk elkötelezve senkinek sem. Semmi nincs eldöntve. 

Mindenki elképzelését várjujk. Nyitottak vagyunk, nyitott a piac. Az eszözök, a helyiség, az 

engedély mind adott, két főzőüst beszerelésével 500 főre végezhető (engedély módosításával) főzés. 

 

Kelemen István képviselő: 

Akinek van rá piaca. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Várhatóan a diákétkeztetésből fog valaki jelentkezni, érdeklődni. Az iskolák is átalakulnak. Az 

étkeztetés önkormányzati feladat marad. Ki kell írni a pályázatot, utána dönthetünk bárhogy.  

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

500.000 – 1.000.000 Ft kauciót nem biztos, hogy mindenki le tud tenni, de garancia kell. Valamiféle 

garancia arra, hogy ha visszavesszük, akkor is ugyanolyan működőképes állapotban lesz, mint 

átadáskor.  
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Kelemen István képviselő: 

A 20.000 Ft havi bérleti díjat én hagynám. 

 

Filus Jánonsé körjegyző: 

Lehet, hogy csak étel kihozatalára nyújtanak be pályázatot.  

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

Akkor inkább zárjuk le és nem romlik a konyha állapota és értéke. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Bérbeadás esetén egyedi egyezség is köthető. 

 

Filus Jánonsé körjegyző: 

A szerződésebn ki lehet térni ezekre, ott biztosítékok betehetők.  

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

Egyedi megállapodásban rögzíteni kell az állagmegóvást, ezért senki sem sértődhet meg.  

 

Filus Jánonsé körjegyző: 

Legyen – e báérleti díj?  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Kötelező önkormányzati feladat, meg kell oldani, ideszállítva nem sok haszna marad egy 

vállalkozónak sem. Ha így számolunk és még bérleti díjat is kérünk, senki sem fogja bevállalni.  

 

Kelemen István képviselő: 

Ha viszont kiadja az ebédlőt, azért jó bérleti díjat kap. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Olyan sokszor nem adjuk ki mi sem. 

 

Filus Jánosné körjegyző: 

Akor ne legyen bérleti díj és olyan szerződés kerüljön megkötésre, amelyben biztosítva van 

számunkra az ebédlő és kérünk állagmegóvásra garanciát? 

 

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

előterjesztésben foglalt határozat – tervezetet a szóbeli kiegészítésnek megfelelően terjeszti a 

képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
 

Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

56/2012.(XI. 29.)sz.Képv.test.hat 

Pályázat főzőkonyha és ebédlő bérbeadására, 

üzemeltetésére  

 

HATÁROZAT  

  

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti pályázatot ír ki az 

önkormányzati főzőkonyha és ebédlő bérbeadására és üzemeltetésére. 
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Határidő: azonnal, illetve 2012. december 20. 

Felelős: polgármester, képviselő-testület 

 

 
 

 

7.) napirend 

Pályázat benyújtása új ravatalozó építésére. 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Már beszéltünk arról, hogy a LEADER páylázat benyújtásra kerül. Az építés bruttó költsége 

17.969.677 Ft, ebből az Önkormányzat esetében a nettó költségek 100%-ban kerülnek támogatásra 

nyertes pályázat esetén. Az ÁFA az önerő.  

Az Alapítvány is páylázatot nyújt be a rendezvényterület további fejlesztésére: a színpad tetjének 

elkészítésére, valamint két filagória megépítésére. Ez a páylázat a bruttó összeg 100 %-ban 

támogatott. Elszámolás két ütemben történne, már előzetesen tárgyaltunk pénzintézettel, hiszen ezek 

utófinanszírozott páylázatok.  

 

A napirendi ponthoz egyéb 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: 

 

57/2012.(XI. 29.)sz.Képv.test.hat 

LEADER pályázat benyújtása 

 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete 

1. Pályázatot nyújt be az Üde – Kunság Vidékfejlesztési Egyesülethez (az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alapból a falumegújításra  és – fejlesztésre LEADER Helyi 

Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások feltételeiről szóló 

102/2012.(X.01.) VM. rendelet alapján) helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a 

település megjelenésében szereppel bíró épületek, épületrészek külső és az épület rendszeres 

látogathatóságának biztosítása esetén belső felújítására korszerűsítésére, bővítésére, 

átalakítására új épületrész kialakítására a település központját alkotó, vagy közvetlenül 

övező épületek felújítására célterületen belül új ravatalozó megépítésére. 

2. A beruházás összköltsége 19 837 077 Ft, mely 15 619 714 Ft. nettó és 4 217 363 Ft. Áfa 

összeget tartalmaz. Az Áfa tartalmat önerőként biztosítja a képviselő-testület a 2013. évi 

költségvetésében.  

3. A pályázat beadása érdekében előzetesen felmerülő 540 000 Ft költséget – mely összeg a 

beruházási költség része – a 2012. évi költségvetésében biztosítja. 

4. Felhatalmazza Ujházi Zsolt polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be. 

 

Határidő: november 30. 

Felelős: polgármester 
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Ujházi Zsolt polgármester: 

A pályázat benyújtásához a rendezési tervben foglaltaknak megfelelően a jelenlegi temető melletti 

földterületet össze kell vonni. A munka indításához javasolja az alábbi határozat tervezet 

elfogadását. 

 

        /2012.(XI. 29.)sz.Képv.test.hat 

Földterület összevonása temető 

bővítéséhez 

 

H A T Á R O Z A T TERVEZET  
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a temető bővítéséhez az önkormányzat tulajdonában lévő 

Kaskantyú 018/3. hrsz-ú 1183 m2 nagyságú és a Kaskantyú 018/75. hrsz-ú 5172 m2 nagyságú 

földterületeket össze kívánja vonni és a rendeltetését a hatályos településrendezési terv és helyi 

építési szabályzat alapján beépítésre szánt területfelhasználási kategóriába, ezen belül különleges 

terület: temető rendeltetésre kívánja módosítani. 

 

A Képviselő-testület megbízza és felhatalmazza Ujházi Zsolt polgármestert, hogy az ezzel 

kapcsolatos feladatokat lássa el. 

 

Határidő: november 30. illetve folyamatos 

Felelős: polgármester 

 
 

Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

58/2012.(XI. 29.)sz.Képv.test.hat 

Földterület összevonása temető 

bővítéséhez 

 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a temető bővítéséhez az önkormányzat tulajdonában lévő 

Kaskantyú 018/3. hrsz-ú 1183 m2 nagyságú és a Kaskantyú 018/75. hrsz-ú 5172 m2 nagyságú 

földterületeket össze kívánja vonni és a rendeltetését a hatályos településrendezési terv és helyi 

építési szabályzat alapján beépítésre szánt területfelhasználási kategóriába, ezen belül különleges 

terület: temető rendeltetésre kívánja módosítani. 

 

A Képviselő-testület megbízza és felhatalmazza Ujházi Zsolt polgármestert, hogy az ezzel 

kapcsolatos feladatokat lássa el. 

 

Határidő: november 30. illetve folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 
 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A közalapítvány pályázatához tulajdonosi hozzájárulást kell adni ahhoz, hogy az önkormányzat 

tulajdonában lévő rendezvényterületen valósíthassa meg a pályázatát. Javasolja az alábbi határozat 

tervezet elfogadását. 
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     /2012.(XI. 29.)sz.Képv.test.hat 

Tulajdonosi hozzájárulás. 

 

H A T Á R O Z A T  T E R V E Z E T 
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja Kaskantyú Községért 

Közalapítvány számára, hogy a Kaskantyú 53 hrsz-ú, helyileg Petőfi Sándor utca 2 szám alatti 

Rendezvényterület fejlesztésére pályázatot nyújtson be. 

 

1. A tulajdonosi hozzájárulás tárgya: 

Kaskantyú Községért Közalapítvány a Kaskantyú 53 hrsz-ú, helyileg Kaskantyú Petőfi S. u. 2 szám alatti 

Rendezvényterületre vonatkozóan pályázatot nyújt be az Üde – Kunság Vidékfejlesztési Egyesülethez  (az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alapból a falumegújításra  és – fejlesztésre LEADER Helyi 

Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások feltételeiről szóló 102/2012.(X.01.) VM. 

rendelet alapján)  kültéri, közcélú feladatokat ellátó, nem fedett sport és atlétikai pálya, kerékpáros 

pálya, gördeszka pálya kialakítására, fejlesztésére, a hozzá kapcsolódó szociális és kiszolgáló 

helyiségek kialakítására, felújítására vonatkozó célterületre szabadtérre vonatkozóan színpad és két darab 

filagória építésére, és vállalja a nyertes pályázati döntés esetén annak –a pályázatban foglaltak szerinti – 

megvalósítását .   

 

2. Felhatalmazza Ujházi Zsolt polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 

 

Határidő: november 30. 

Felelős: polgármester 

 
 

Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

59/2012.(XI. 29.)sz.Képv.test.hat 

Tulajdonosi hozzájárulás. 

 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja Kaskantyú Községért 

Közalapítvány számára, hogy a Kaskantyú 53 hrsz-ú, helyileg Petőfi Sándor utca 2 szám alatti 

Rendezvényterület fejlesztésére pályázatot nyújtson be. 

 

1. A tulajdonosi hozzájárulás tárgya: 

Kaskantyú Községért Közalapítvány a Kaskantyú 53 hrsz-ú, helyileg Kaskantyú Petőfi S. u. 2 szám alatti 

Rendezvényterületre vonatkozóan pályázatot nyújt be az Üde – Kunság Vidékfejlesztési Egyesülethez  (az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alapból a falumegújításra  és – fejlesztésre LEADER Helyi 

Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások feltételeiről szóló 102/2012.(X.01.) VM. 

rendelet alapján)  kültéri, közcélú feladatokat ellátó, nem fedett sport és atlétikai pálya, kerékpáros 

pálya, gördeszka pálya kialakítására, fejlesztésére, a hozzá kapcsolódó szociális és kiszolgáló 

helyiségek kialakítására, felújítására vonatkozó célterületre szabadtérre vonatkozóan színpad és két darab 

filagória építésére, és vállalja a nyertes pályázati döntés esetén annak –a pályázatban foglaltak szerinti – 

megvalósítását .   

 

3. Felhatalmazza Ujházi Zsolt polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 

 

Határidő: november 30. 

Felelős: polgármester 
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8.) napirend 

Településrendezési szerződés kötése. 

 

Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve. 

 

Filus Jánosné körjegyző: 

A tervezővel beszélve 350.000 Ft + ÁFA összegért kerül elvégzésre a két változtatás, melyeket a 

DOPACK KFT képviselője és Horváth Győző teljes egészében fele – fele arányban kifizet. 

Vállalták, hogy 30 napon belül az önkormányzat számlájára utalják.  

A DOPACK KFT külterületen kért módosítást, hogy a csomagoló üzem építését meg tudják 

valósítani, Horváth Győző pedig a Gesztenye Presszó mellett a Vasút utcán lévő, jelenleg 

parkolónak használt területet szeretné megvásárolni és rendbetenni. 

 

A napirendi ponthoz más 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: 

 

60/2012.(XI. 29.)sz.Képv.test.hat 

Településrendezési szerződés kötése 

 

H A T Á R O Z A T  T E R V E Z E T 
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete 

5. Támogatja Horváth Győző és a DOPACD Kft. kérelmét a település rendezési tervének 

módosítására. 

6. A rendezési terv módosításának költségét 350 000,- Ft + Áfa összegben állapítja meg. 

7. A költségek biztosítására a határozat mellékleteit képező településrendezési szerződést köt.  

8. Felhatalmazza Ujházi Zsolt polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
 

9.) napirend 

Bejelentések, egyéb ügyek 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Holnap ekzdődik az Adventi esték programja, 17.00 órától író-olvasó találkozó lesz az ebédlőben, 

utána pedig a rendezvényterületen folytatódik az esti program. Önköltséges rendezvény. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Kérték, hogy továbbítsam a köszönetet alpolgármester úrnak a felajánlott fenyőfákért. Köszönjük 

szépen. 

 

 

 



 14 

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

 

Kmft. 

 

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

       polgármester  körjegyző 

 

  

 (:Sáfár Jánosné:)       (:Hermanné Németh Andrea:) 

            jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő   
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jzk 1. melléklete 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2012. (XII. 5.) 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 104.036.000 Ft-ban,  

b) kiadási főösszegét 103.254.000 Ft-ban,  

c) működési céltartalékát 500.000 Ft-ban,  

d) egyenleg: többlet 282.000 Ft-ban 

e) finanszírozási kiadások 12.756.000 Ft-ban 

f) finanszírozási bevételek 12.474.000 Ft-ban 

állapítja meg.”  

2. § 

 

A R. 1-3. és 6-7. melléklete helyébe e rendelet 1-3. és 6-7. 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. XII. 5. 

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla  

 Filus Jánosné 

 körjegyző 
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1. melléklet a 14/2012.(XII. 5.) 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 63653 

Normatív állami hozzájárulás 10327 8722             

Normatív kötött felhasználású támogatás   6193             

Átengedett személyi jövedelemadó 30571 30571             

Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatása (ÖNHIKI)   16934             

Egyéb központi támogatás   615             

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 pénzeszköz 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 
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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 1677 

Intézményi bevétel 3677 1677             

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 50 

Intézményi bevétel 10 50             

Föld értékesítéséből származó bevétel 77 216 

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel       77 216       

Közszolgáltatások bevétele     

Könyvtári szolgáltatások 30 30 

Intézményi bevétel 30 30             

Szociális étkeztetés 3183 96 

Intézményi bevétel 3183 96             

Óvodai intézményi étkeztetés 382 620 

Intézményi bevétel 382 620             

Iskolai intézményi étkeztetés 674 486 

Intézményi bevétel 674 486             
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Gyermekétkezetés ellátására, illetve iskolatej fin. átvett pénzeszköz 1428 1409 

átvett pénzeszköz 1428 1409             

Temetőfenntartás 24 24 

Intézményi bevétel 24 24             

Mezőőri járulék               0 

Intézményi bevétel   0             

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 97741 0 3817 4456 0 83794 102197 

         

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 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 14/2012.(XII. 5.) 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 

Módosítot
t 
előirányz
at 
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 75 118 

Dologi kiadás 75 118             

4. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 820 842 

Személyi juttatás 519 519             

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

Dologi kiadás 165 187             

Egyéb működési kiadás 0               

5. Ifjúság- egészségügyi gondozás 803 825 

Személyi juttatás 519 519             

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

Dologi kiadás 148 170             

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 
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Egyéb működési kiadás 200 1896             

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 653 685 

Személyi juttatás 470 470             

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

Dologi kiadás 56 88             

Egyéb működési kiadás 0               

10. Házi segítségnyújtás 1884 762 

Személyi juttatás 1444 601             

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

Dologi kiadás 67 6             

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 2051 

Személyi juttatás 1128 445             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 292 114             

Dologi kiadás 1498 1492             

Egyéb működési kiadás 0               

2. Könyvtári szolgáltatások 2522 1574 

Személyi juttatás 1128 444             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 292 128             
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Dologi kiadás 1102 1002             

Egyéb működési kiadás 0               

Közoktatási feladatok   

1. Általános iskolai oktatás, óvodai nevelés 21366 22273 

Egyéb működési kiadás   219             

Egyéb működési kiadás 21366 22054             

Étkeztetés ellátása   

1. Óvodai intézményi étkeztetés 2508 2201 

Személyi juttatás 397 397             

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

Dologi kiadás 2008 1701             

Egyéb működési kiadás 0               

2. Iskolai intézményi étkeztetés 4097 4022 

Személyi juttatás 613 613             

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

Dologi kiadás 3324 3249             

Egyéb működési kiadás 0               

3. Szociális étkeztetés 3791 686 

Személyi juttatás 474 474             

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

Dologi kiadás 3194 89             

Egyéb működési kiadás 0               

4. Munkahelyi étkeztetés 586 108 

Személyi juttatás 73 73             

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

Dologi kiadás 494 16             

Egyéb működési kiadás 0               

5. Éttermi mozgó vendéglátás 1169 247 

Személyi juttatás 146 146             

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

Dologi kiadás 985 63             

Egyéb működési kiadás 0               
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Közigazgatás (841)   

1. Közvilágítás 2921 2721 

Dologi kiadás 2921 2721             

2. Finanszírozási műveletek     

Dologi kiadás 1400 1000         1400 1000 

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 5477 

Személyi juttatás   3433             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó   833             

Dologi kiadás   1211             

Egyéb működési kiadás                 

6. M. n. s. egyéb kiegészítő szolgáltatások 348 

Dologi kiadás   348             

Társadalmi közszolgáltatás (842)   

1. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 500 100 

Dologi kiadás 500 100             

2. Polgári védelem működése, támogatása 32 0 

Dologi kiadás 32 0             

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 64 584 

Személyi juttatás                 

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

Dologi kiadás 64 44             

Egyéb működési kiadás                 

Beruházás         540       

2. Sportintézmények működtetése és fejlesztése 136 136 

Dologi kiadás 136 136             

3. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 405 425 

Dologi kiadás 405 425             

4. Üdülői szálláshely szolgáltatás 0 940 

Dologi kiadás 440 440             

Felújítás         500       

5. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 61 74 

Dologi kiadás 61 74             

6. Építményüzemeltetés 602 2991 

Beruházás         1860       

Dologi kiadás 602 1131             

7. Zöldterület kezelés 190 200 

Dologi kiadás 190 200             

Környezet-egészségügyi, környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási feladatok   

1. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 100 153 

Dologi kiadás 100 153             

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             
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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 

4. ÜDE KUNSÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET   158 

Egyéb működési kiadás   158             

5. Körjegyzőség   8833 

Egyéb működési kiadás   8833             

Önkormányzati költségvetési kiadások 71540 89014 

Személyi juttatás 17738 20961             

M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 3291 3819             

Dologi kiadás 22516 19308             

Egyéb működési kiadás 24255 38286             

Felújítás       1693 2193       

Beruházás       2047 4447       

           

Céltartalék 500 500         500 500 

          

Intézményfinanszírozás     

1. Polgármesteri Hivatal 28791 12401 

Támogatás 28611 12222   180 179       

          

Önkormányzati költségvetési kiadások mindösszesen 100831 101915 

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 

Módosítot
t 
előirányz
at 
összesen 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

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 14/2012.(XII. 5.)  önkormányzati rendelethez 

       

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE 

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 

       

       

Megnevezés 
Működési 

Költségvetés 
Felhalmozási 
költségvetés Kölcsönök 

  Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás 

Önkormányzati költségvetés 

Önkormányzati feladatok 

Eredeti előirányzat 79977 67800 3817 3740     

Módosított előirányzat 97741 82374 4456 6640     

Teljesítés             

Működési céltartalék 

Eredeti előirányzat   500         

Módosított előirányzat   500         

Teljesítés             

Eredeti előirányzat összesen 79977 68300 3817 3740 0 0 

Módosított előirányzat összesen 97741 82874 4456 6640     

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 99580 96935 4456 6819 0 0 

Önkormányzat, teljesítés összesen 0 0 0 0 0 0 

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 

Működési költségvetés hiánya (eredeti előirányzat) 16934           

Működési költségvetés többlet (módosított 
előirányzat) 2645           

Felhalmozási költségvetés hiánya (eredeti előirányzat) 103           

Felhalmozási költségvetés hiánya (módosított 
előirányzat) -2363           

  

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) 2645           

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

Hiány külső finanszírozása  

Értékpapír értékesítés (eredeti előirányzat) 12372   103       

Értékpapír értékesítés (módosított előirányzat) 10111   2363       

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 109691 109691 6819 6819     

Teljesítés Önkormányzat mindösszesen 0 0 0 0     
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6. melléklet a 14/2012.(XII. 5.)  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 besz. 377 377         377 377 

Startmunka-program 
szegélyvágó besz. 220 220         220 220 

Startmunka-program 
benzinmotoros 
fűrész besz. 250 250         250 250 

Startmunka-program 
fűnyíró traktor besz. 1200 1200         1200 1200 

Hunyadi utcai 
szolgálati lakás 
felújítása         500   0 500 

Felhalmozási célú 
kiadás, iskola 
tornaszoba 
kialakítása, iskola 
épületének 
megosztása   1240           1240 

Rendezvényterület 
pályázatához 
kapcsolódó 
tervdokumentációk 
és engedélyek 
elkészítésének 
költségei   620           620 

Ravatalozó 
épületének 
tervdokumentációja, 
és engedélyeztetési 
eljárása   540           540 

Polgármesteri 
hivatal             0 0 

Nyomtató 180 179         180 179 

              0 0 

Összesen 2227 4626 0 1693 2193 0 3920 6819 
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7. melléklet a 14/2012.(XII. 5.)  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 2584   2187  

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

Bírság, pótlék, díjbevétel 300 300   150  

Kezességvállalással 
kapcsolatos megtérülés 0     0  

Összesen: 11104 9314 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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55/2012.(XI. 29.)sz.Képv.test.határozat melléklete 

Kaskantyú Község Önkormányzata 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

a Művelődési ház és Könyvtár 

 

közművelődési és könyvtárosi 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun Megye, 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 34. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Osztott munkaidőben látja el a közművelődési és könyvtárosi feladatokat. Működteti a könyvtárat 

és ellátja a település közművelődésének a szervezését. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 Közép, vagy felsőfokú szakirányú közművelődési, vagy könyvtárosi szakképesítés,  

 magyar állampolgárság, 

 büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 számítástechnikai felhasználói szintű ismeret  

 helyben lakás  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 részletes szakmai önéletrajz  

 iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (munkakör betöltése esetén)  
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A munkakör betölthetőségének időpontja: 

2013. január 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 19. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ujházi Zsolt polgármester nyújt, a 

06/78/546-200 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Zárt borítékban személyesen, vagy postai úton, a pályázatnak a Kaskantyú Község 

Önkormányzata Polgármestere címére történő megküldésével (6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 

16.) Kérjük a borítékon feltüntetni „Pályázat közművelődési és könyvtárosi munkakör 

betöltésére”  

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 www.kaskantyu.hu  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja. 

 

56/2012.(XI. 29.)sz.Képv.test.határozat melléklete 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Kaskantyú Község Önkormányzata (6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16. adószám: 15724863-2-03) 

képviseli: Ujházi Zsolt polgármester, a továbbiakban: Pályáztató  

 

nyilvános pályázatot hirdet 

 

a Kaskantyú, Petőfi u. 2. szám alatt található főzőkonyha és ebédlő bérbeadására és az onnan 

történő közétkeztetés biztosítására (gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, vendégétkeztetés). 

 

A bérlet időtartama: 2 év 

 

A teljesítési hely bemutatása: a konyha bemutatása, helyszíni megtekintése a 78/546-200-es 

telefonszámon előzetes időpont-egyeztetéssel történik. 

 

A pályázati ajánlatok benyújtásának helye és módja:  
A pályázatot 2 db (1 db eredeti és 1 db másolati) példányban kell benyújtani: 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 6211 Kaskantyú, Hunyadi 

u. 16.  

 

A pályázati ajánlatok benyújtásának határideje (ajánlattételi határidő):  

2012. december 10. 
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A pályázaton való részvétel feltételei:  
A pályázaton részt vehet minden magyar állampolgár, illetve Magyarország területén székhellyel 

vagy telephellyel rendelkező jogi személy (továbbiakban: pályázó), ha a pályázatban meghatározott 

feltételeknek való megfelelést igazolja. A konyha üzemeltetése nem zavarhatja a vele egy épületben 

lévő óvoda működtetését. 

 

A pályázat kötelező tartalmi elemei:  
- Ajánlat mely tartalmazza:  

-  a pályázó nevét, címét/székhelyét,  

-  vállalt bérleti díjat,  

-  a pályázó tevékenységének bemutatását,  

-  a konyha működtetésével kapcsolatos elképzeléseinek bemutatását,  

-  nyersanyagnorma és térítési díj megállapítása, a közétkeztetésben résztvevők   

    számára korcsoportonként  

- Jogi személy pályázó esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén 

vállalkozói engedély. 

- Nullás NAV-igazolás. 

- Referenciák ismertetése. 

- Jogi személy esetén a Pályázó, vagy a nevében aláírásra jogosult személy aláírási 

címpéldányának másolata. 

- A pályázó kifejezett és aláírt (jogi személy esetén cégszerűen aláírt) nyilatkozata arra 

vonatkozóan, hogy amennyiben a Pályáztató által a pályázat nyerteseként kiválasztásra 

kerül, a szerződés megkötését a pályázat elbírálását követő 3 napon belül vállalja.  

- A pályázó nyilatkozata arról, hogy ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll 

végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt.  

 

A pályázat felbontása:  
A pályázati ajánlat felbontása az ajánlattételi határidőt követően haladéktalanul történik a 

Pályáztató címén, Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének zárt ülésén.  

 

Kizárólag az az ajánlat kerül felbontásra, amely zárt csomagolásban, közvetlenül az ajánlattétel 

idejének lejártáig, az ajánlat benyújtásának helyére beérkezett.  

 

A pályázatok elbírálása:  
A pályázat elbírálása a pályázat felbontásával egyidejűleg történik. Hiánypótlási lehetőséget a 

Pályáztató nem biztosít.  

 

A bírálat módja:  
A bírálati szempont a legelőnyösebb ajánlat.  

 

Bírálati szempont:  
 

A pályázó által biztosított szolgáltatás színvonala ( a biztosított étel minősége, a térítési díj mértéke)  

 

A Pályázó a konyha helyiségeinek és eszközeinek használatáért nem állapít meg bérleti díjat, 

helyette az eszközök és az épület jó gazdakénti karbantartását köti ki, valamint garancia biztosítását. 

 

Szerződéskötés:  
A pályázat elbírálását követő 3 napon belül. 

 

A Konyha legkorábban 2013. január 1. napjától vehető ki bérbe, illetve üzemeltethető. 
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A Pályáztató fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást a pályázati dokumentáció alapján 

eredménytelennek nyilvánítsa.  

 

Érvényes a pályázat, amennyiben:  

a) az ajánlatot határidőben nyújtották be, 

b) a pályázati kiírás kötelező tartalmi elemeiben felsorolt dokumentumokat tartalmazza. 

 

Érvénytelen a pályázati eljárás, amennyiben:  

a) az ajánlattételi határidőben nem érkezett érvényes ajánlat, 

b) a benyújtott ajánlatok egyike sem felelt meg a „Pályázati felhívás”-ban foglalt feltételeknek. 

 

A Pályáztató a pályázók számát a pályázatok felbontásáig, az ajánlatok tartalmát a döntéshozatalig 

köteles titkosan kezelni, arról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázatban részt vevőknek 

nem adhat.  

 

 


