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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

1/2013. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2013. január 11. napján 

(péntek) 8
00

 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:    Önkormányzati Hivatal, Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16. 

 

Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Kukucska Sándor 

alpolgármester, Turú Gyula, Hermanné Németh Andrea, 

Kelemen István képviselők. 

Filus Jánosné jegyző, 

Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Hiányzik:        Sáfár Jánosné képviselő bejelentetten, Kiss Pál képviselő 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

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

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

képviselőket a rendkívüli testületi ülés okáról. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: 

 

Hermanné Németh Andrea és Kelemen István képviselőket 

 

A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők 

személyére tett javaslatot és a javasolt napirendet az alábbiak szerint.  

 

NAPIREND 

 

1.) Óvoda Alapító Okiratának módosítása. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

2.) Vezető óvónő megbízása. 

Előterjesztő: Polgármester  

 

3.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodás. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

4.) Megállapodás könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására. 
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Előterjesztő: Polgármester  

 

5.) Kistérségi ebteleppel kapcsolatos megállapodás. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

6.) Bejelentések, egyéb ügyek 

 

1.) napirend 

Óvoda Alapító Okiratának módosítása. 

 

Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva 

 

Filus Jánosné jegyző: 

A Kincstár részéről visszaküldésre került, hogy mi az, amivel ki kell egészíteni az óvoda 

Alapító Okiratát: plusz pontként kell a fenntartó neve és címe, nem elég csak az irányító szerv 

megnevezése és címe. A pénzügyi és gazdálkodási feladatokat a közös hivatal látja el. 

Ennyiben szükséges módosítani.  

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos 

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

 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

 

Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúan, 5 igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 

 

1/2013. (I.11.) sz. normatív határozat 

Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda alapító 

okiratának módosítása 

 

HATÁROZAT  

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 66/2012. (XII. 20.) számú normatív 

határozatával elfogadott Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát  az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

1. Az Alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

„10. A fenntartó neve és címe:   

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 

16.” 

 

2. Az Alapító Okirat 10, 11, 12, 13, 14, 15, és 16. pontok sorszámai 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17. pontokra módosulnak.  

 

3. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

„11. Gazdálkodási besorolása:  

Önállóan működő költségvetési szerv.  
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A pénzügyi-gazdálkodási feladatait Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.”

  

4. Az Alapító Okirat 13. pont második mondata az alábbiak szerint módosul: 

„Másrészt munkajogviszony, melyre a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény az irányadó.” 

 

A módosított Alapító Okiratot egységes szerkezetben a határozat melléklete tartalmazza. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Alapító okiratot egységes szerkezetben küldje 

be a Magyar Államkincstár Bács-kiskun Megyei Igazgatóságának 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 
1/2013. (I. 11.) sz. normatív határozat melléklete 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT
1
 

Egységes szerkezetben  

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1) – (2) bekezdései, valamint a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

A költségvetési szerv 

 

1. Megnevezése:  Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda 

 

2. Székhelye: 6211 Kaskantyú, Petőfi utca 2. 

 

3. Jogelődjének megnevezése, székhelye: 

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, 

Szakiskolája és Kollégiuma Kaskantyúi Napköziotthonos Tagóvodája 

6200 Kiskőrös, Árpád u. 4. 

 

4. Közfeladata: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 

6. pontjában foglalt óvodai ellátás. 

 

5. Alaptevékenysége: 

Ellátja a 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítéséig a gyermekek óvodai nevelését, a 

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, az iskolai előkészítést, és az óvodai 

étkeztetést. 

6. Államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 

851020 Óvodai nevelés 

 

                                                 
1
 Módosította az 1/2013. (I. 11.) normatív határozat. 
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7. Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: 

851000  Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

azon feladatok, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális 

fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem 

rendelhetőek egyértelműen az óvodai nevelés ellátás, vagy a sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása feladathoz.  

851011  Óvodai nevelés, ellátás 

a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes 

óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával 

összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel 

kapcsolatos feladatok.  

851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális 

eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, 

gyógytornász, speciális étrend) kapcsolatos feladatok.  

 

8. Illetékessége, működési köre: 

Kaskantyú község közigazgatási területe 

 

9. Irányító szerv neve, székhelye: 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6211 Kaskantyú, Petőfi utca 2.  

 

10. A fenntartó neve és címe: 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6211 Kaskantyú, Petőfi utca 2. 
2
 

 

11. Gazdálkodási besorolása: 

Önállóan működő költségvetési szerv 

A pénzügyi-gazdálkodási feladatait Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
3
 

 

12. Vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján, a Képviselő-testület bízza meg a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) 

bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § 

előírásai szerint. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 

intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2.§ (5) 

bekezdése szerint jelen átmeneti időszakban az önkormányzati fenntartó nyilvános 

pályázat kiírása nélkül adhat intézményvezetői magasabb vezetői megbízást, ha a többcélú 

intézmény e törvény szerinti átszervezése miatt szükséges. A megbízás a pályázati eljárás 

eredményes befejezéséig, de legfeljebb a 2012/2013. tanév végéig szólhat.  

 

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

                                                 
2
 Beiktatta az 1/2013. (I. 11.) sz. normatív határozat. 

3
 Módosította az 1/2013. (I. 11.) sz. normatív határozat. 
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Foglalkoztatottainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. tv irányadó. Másrészt 

munkajogviszony, melyre a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az 

irányadó.
4
 

Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet megbízási jogviszony, amelyre a Polgári 

Törvénykönyv ( 1959. évi IV. tv.) rendelkezései az irányadók. 

 

14. Az intézmény típusa: óvoda 

 

15. Maximális gyermeklétszám: 50 

 

16. Feladatellátást szolgáló vagyon: 

A törzsvagyon részét képező óvoda épülete 6211 Kaskantyú, Petőfi utca 2. Hrsz.: 

Kaskantyú 53., összes berendezési, felszerelési tárgyaival, leltár szerint.  

 

17. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyonhasznosítás szabályairól szóló, hatályban lévő rendeletében foglaltak szerint. 

 

Záradék: 

 

Jelen alapító okirat 2013. január 1. napján lép hatályba. 

Az alapító okiratot Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete 66/2012. (XII. 20.) 

számú határozatával hagyta jóvá. 

 
 

2.) napirend 

Vezető óvónő megbízása. 

 

Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy az érintett nem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását. 

Most még lehetőségünk van arra, hogy a feladatot eddig is ellátó óvónő kapja meg ezt a 

megbízást a pályázatatási eljárás idejére a 2012/2013. tanév végéig. A folytonosságot 

biztosítani kell. A fenntartó megváltozott, ez zökkenőmentesen zajlott és nem fognak változást 

észrevenni. Pályázatot kell majd a vezetői feladatok ellátására kiírni.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Sajnos jelenleg nincs meg a vezető óvónőnek a közoktatás vezetői képesítése. Most kezdte 

meg az iskolát, ami 4 féléves. Jelenleg nem elfogadható az, hogy csak megkezdte a képzést, 

nem lehet a képesítési előírások alól felmentést adni.  

 

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

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

 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

                                                 
4
 Módosította az 1/2013. sz. normatív határozat. 
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Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúan, 5 igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2013.sz. Képv.test.hat. 

Vezető óvónő megbízása 

 

HATÁROZAT  

 

Kaskantyú község képviselő – testülete a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda (Kaskantyú, 

Petőfi u. 2.) óvodavezetői feladatainak ellátásával 2013. január 01. napjától a pályázati eljárás 

eredményes befejezéséig, legfeljebb 2013. augusztus 31-ig terjedő határozott időszakra 

 

Kiss Istvánné 

 

6211 Kaskantyú, Ady Endre u 30. szám alatti lakost, az intézmény óvodapedagógus 

munkakörben határozatlan időre kinevezett közalkalmazottját bízza meg. 

Illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján kerül 

megállapításra, jelenlegi alapilletménye 174 200 Ft, a magasabb vezetői pótlék a pótlékalap 

200 %-a, jelenleg 40 000 Ft. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
 

3.) napirend 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodás. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Az oktatás állami fenntartás alá került, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) 

működtetésével. Az ingatlanok továbbra is az önkormányzat tulajdonában maradnak, a 

fenntartási költségeket (rezsi is) veszik át. Menet közben még sok minden alakulni fog. Nem 

az egész épület kerül átadásra csak a tanári – folyosó – aula – tornaterem – tantermek, irodák. 

A pedagógusok fizetését a KIK biztosítja. Eszközök is csak használatra kerülnek átadásra, és 

nem hozunk el onnan semmit, hiszen továbbra is a településen élő gyerekek használják 

azokat. A sportpálya, sportöltöző, vizesblokk (kinti) az önkormányzat fenntartásában marad, 

amit bérleti díj-fizetési költelezettség nélkül használhatnak a gyerekek. A buszköltséget (felső 

tagozatos diákok szállíttatása) a KIK veszi át. A könyvtárba, a Művelődési Házba továbbra is 

ingyen mehetnek. Amennyiben lehetősége lesz rá a KIK színházi előadásokat, szakköröket, 

író – olvasó találkozókat szervezhet ott. Ez a megállapodás alapja. Igen nagy megtakarítást 

eredményezhet.  Pályázatokkal kapcsolatban, ami az iskola működtetését hatékonyabbá teszi, 

fenntartási költségeket csökkenti (pl. szigetelés, fűtés – korszerűsítés) partnerként (akár önerő 

is?) részt kívánnak venni, maximálisan partnerek benne. Szeretnénk is KEOP pályázatot 

benyújtani az iskola szigetelése, színezése, tető szigetelése és cseréje, altenatív energiával (fa 

elgázosítási kazánok kombinálva kondenzációs gázkazánnal) biztosított korszerű fűtési 
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rendszer kialakítására. A törvény úgy szabályozza, hogy 8 tanuló felett kötelező az általános 

iskola alsó tagozatának biztosítása. A fenntartó váltása nem fogja befolyásolni az eddig 

megszokott mindennapokat. A szakmaiságért is a KIK felel, a munkáltatói jogokat is ők látják 

el. Az egyházi iskolák átvétele is zökkenőmentes volt. A legapróbb részletek is egyeztetve 

lettek. Rendezve és pontosítva lettek a víz – villany – és gázórák. Cél az oktatás 

zavartalanságának a megőrzése. Meg kell kötnünk a KIK-vel a szerződést. Az épület 

állapotáért mi felelünk. Érdekünk, hogy jól működjön. Az étkeztetést az önkormányzat 

biztosítja.  

 

Kelemen István képviselő: 

A 8 fő egy osztályt vagy a teljes alsó tagozatot jelenti? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Az alsó tagozatot.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Az ételt Tabdiról hordják? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Igen, átmenetileg. Nincs még tartós megállapodásunk. A testület felhatalmazása alapján 

kerültek kiválasztásra, és ideiglenesen biztosítják. Két – három hetet hordanák, akkorra 

rendeződnének az év eleji nehézségek, most még a szolgáltatók is „pillanatnyi zavarban 

vannak.”. A konyhát felajánlhatjuk, működtethető, innen is biztosítható az étel kiszállítása. 

Meg tudunk felelni ennek a feladatnak. Tudjuk szolgáltatni az ételt. 

 

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

tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
 

    /2013. (   )sz. Képv. test. hat. 

Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központtal kötendő megállapodás 

 

H A T Á R O Z A T  TERVEZET  
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a 6211 Kaskantyú, Petőfi u. 6. szám alatti Kaskantyúi 

Általános Iskola 2013. január 1.-i állami fenntartásba vételéhez az oktatást szolgáló ingatlan 

vagyonkezelési jogának a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő átadáshoz 

a vagyonkezelési szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A Képviselő-testület megbízza és felhatalmazza Ujházi Zsolt polgármestert a szerződés 

aláírásával. 

 

Határidő: január 15. 

Felelős: polgármester 

 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 
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Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúan, 5 igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2013. (I. 11.)sz. Képv. test. hat. 

Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központtal kötendő megállapodás 

 

HATÁROZAT  
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a 6211 Kaskantyú, Petőfi u. 6. szám alatti Kaskantyúi 

Általános Iskola 2013. január 1.-i állami fenntartásba vételéhez az oktatást szolgáló ingatlan 

vagyonkezelési jogának a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő átadáshoz 

a vagyonkezelési szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A Képviselő-testület megbízza és felhatalmazza Ujházi Zsolt polgármestert a szerződés 

aláírásával. 

 

Határidő: január 15. 

Felelős: polgármester 
 

 
4.) napirend 

Megállapodás könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására. 

 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A kecskeméti Katona József Könyvtár részéről Ramháb Mária igazgató asszony szeretné ha 

pontosításra kerülne a már élő szerződésünk, amiben eddig a Kistérség szerepelt, most pedig 

az önkormányzat kerülne be. A könyvtár működtetésére vonatkozik ez a szerződés. Semmi 

változás nem történik, itt is a folytonosság biztosítása.  

 

Szerződés ismertetése. 

 

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

tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
 

    /2013. (   )sz. Képv. test. hat. 

Megállapodás könyvtárellátási 

szolgáltatás nyújtására 

 

H A T Á R O Z A T  TERVEZET  
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására a határozat 

melléklete szerinti Megállapodást köt a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárral 

A Képviselő-testület megbízza és felhatalmazza Ujházi Zsolt polgármestert a Megállapodás 

aláírásával. 

 

Határidő: január 15. 

Felelős: polgármester 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

 

Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúan, 5 igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 

 

4/2013. (I. 11.)sz. Képv. test. hat. 

Megállapodás könyvtárellátási 

szolgáltatás nyújtására 

 

HATÁROZAT  
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására a határozat 

melléklete szerinti Megállapodást köt a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárral 

A Képviselő-testület megbízza és felhatalmazza Ujházi Zsolt polgármestert a Megállapodás 

aláírásával. 

 

Határidő: január 15. 

Felelős: polgármester 

 
 

5.) napirend 

Kistérségi ebteleppel kapcsolatos megállapodás. 

 

Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva 

 

Filus Jánonsé jegyző: 

A módosítás itt is csak a fenntartó változása miatt szükséges, a Kistérségi Társulás helyett 

Kecel Város Önkormányzata látja el a feladatot.  

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester a felolvasott A 

napirendi ponthoz hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben 

foglalt határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

 

Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúan, 5 igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 

 

5/2013. (I. 11.) sz. határozat 

A kistérségi gyepmesteri telep  

működtetéséről és finanszírozásáról 

szóló megállapodás módosítása 

 

HATÁROZAT  
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete 
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1. Úgy dönt, hogy az 50/2011.(XII. 21.) számú határozatával elfogadott, gyepmesteri 

telep létrehozásáról és működtetéséről, valamint egyes állategészségügyi feladatok 

ellátásáról szóló megállapodást a határozat melléklete szerint módosítja.  

  

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást a Képviselő-testület nevében 

aláírja  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
6.) napirend 

Bejelentések, egyéb ügyek 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Jövő hétre tervezünk testületi ülést. Az ivóvíz minőség – javító programmal kapcsolatban 

jelenleg a terveink készítésénél tartanak, közbeszerzés is folyamatban van, mindez vízügyi 

szakemberek közreműködésével. Az üzemeltetést továbbra is a Kőrösvíz KFT látja el. Nyáron 

kezdődhet a kivitelezés. 2012. december 26. óta a lakosság egészséges ivóvízzel történő 

ellátása is a feladatunk. Napi 3 l/ fő az előírt mennyiség. Év végén gyorsan kellett döntést 

hozni, hogy milyen formát választunk. Lajtos kocsi az esetleges fagyos idő miatt nem 

célszerű, zacskós víz és palackozott víz jöhetett még szóba. A palackozott víz mellett 

döntöttünk. 2 raklap mentes víz folyamatosan rendelkezésre áll, amit az önkormányzatnál 

vehet át munkaidőben az, aki igényli. Az óvodában már működik az ásványvíz automata, az 

iskolában is szeretnénk beszerezni egyet. A konyhára nem kell, hiszen ott nem történik főzés.  

Tervben van, hogy a Kőrösvíz KFT biztosít konténert, ami szűrővel el van látva, és 

önkiszolgáló rendszerben működik. Nem lehet belenyúlni a zárt rendszerbe.  Ennek költsége 

50.000 Ft / hó. A vízben nem lett több az arzén, csak a törvényi előírás változott.  

 

A jövő heti testületi ülésen beszélni szeretnék a benyújtandó pályázatokról: iskola – óvoda – 

tornaszoba – művelődési ház szigetelése, tetők cseréje, és fűtési rendszereinek korszerűsítése. 

85 %-os intenzitású pályázatok, és lehetőség van az önerőre is pályázni. Előnyt élvezhetünk, 

hiszen az év végi hiányrendezésben nem vettünk igénybe állami segítséget. Beérkezési 

sorrendben bírálják el. Regisztráció után nyújtható be a pályázat. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

A bicikli témáról érdeklődnék. Kint az a hír járja, hogy a dolgozók kapták karácsonyra 

ajándékba.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Semminemű olyan dolgot nem akartunk venni, amire nincs szükségünk. Muszáj helyzetbe 

kerültünk. A kerékpárok most is itt vannak az épületben, nem a dolgozók kapták. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

2011. decemberben kaptunk 2.5 m. Ft-ot, csak jött, nem kértük. A hátrányos helyzetű 

települések kapták. A következő évi költségvetés támogatási összegünk pont ennyivel lett 

kevesebb. Szerettük volna a hitel, és a működési kiadások javára felhasználni. Elszámolási 

kötelezettséggel adták, és a hitelkeret csökkentésére nem volt felhasználható. El kellett 

számolni, különben kamatostól vissza kellett volna fizetni.  
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Ujházi Zsolt polgármester: 

Nem csak bicikliket (10 db: 5 férfi – 5 női) vettünk. Motoros fűrészeket (3 db), ipari 

szegélyvágókat (2 db), aggregátort (1 db), kéziszerszámokat, betonkeverőt. Minden el van 

téve. A maradék pénzt költöttük a kerékpárokra, mely segíthet a Sportegyesület újra 

indításához, kerékpár szakkör beindításához stb. Bérbe lehet adni. Nem a dolgozóké, és nem 

az enyém. 60.000 Ft / db volt ide szállítva.  

 

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

 

Kmft. 

 

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

       polgármester  jegyző 

 

  

 (:Hermanné Németh Andrea:)       (:Kelemen István:) 

            jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő   
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3/2013.(I. 11.) sz. határozat melléklete 

 

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a  

Kaskantyú Község Önkormányzata 

székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16. 

képviseli: Ujházi Zsolt polgármester 

törzsszáma: 724869 

adóigazgatási azonosító száma: 15724863-2-03 

bankszámlaszáma: 52500075-11043807-00000000 

statisztikai számjele: 15724863-8411-321-03 

mint átadó (a továbbiakban: Átadó), valamint a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 

képviseli: Pálinkó Gyula Józsefné tankerületi igazgató 

adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41 

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000 

ÁHT azonosítója: 335262 

statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 

mint átvevő (a továbbiakban: KIK)  

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő 

feltételekkel: 

ELŐZMÉNYEK 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) 

bekezdése alapján 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a 

nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési 

alapfeladatok ellátásáról”. A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 

202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési 

közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami 

fenntartású köznevelési intézmények (a továbbiakban: intézmény) fenntartói jogai és 

kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a KIK-et jelölte ki. 

Az intézmény(eke)t a KIK működteti. 

Az Nkt. 76.§ (5) bekezdés a) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes 

önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 

CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az 

Önkormányzat tulajdonában levő, az intézmény(ek) feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és 

ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézmény(ek)ben levő eszközöket, 

felszereléseket –, a KIK ingyenes vagyonkezelésébe kerül.  
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A Felek a Törvény 13.§ (2) a) pontja alapján 2012. december 12-én átadás-átvételi 

megállapodást kötöttek, amelyben meghatározták a KIK ingyenes vagyonkezelésébe kerülő 

ingó és ingatlan vagyonelemek körét. 

A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait a 

Felek az alábbiak szerint állapítják meg: 

A szerződés tárgya 

1. Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a KIK vagyonkezelésbe veszi a 6211 

Kaskantyú, Petőfi u. 6. sz, Kaskantyú 50 hrsz-ú iskola épület 1. számú melléklet 

szerint megjelölt épület és udvar részét.  

 

A KIK az ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyezteti. 

Felek Jogai és kötelezettségei 

2. A KIK vagyonkezelésében levő ingatlant a Pedagógiai Programban, az intézmény(ek) 

szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott feladatok 

ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott tanítási időn kívül, az Önkormányzat 

– a KIK-kel legalább 15 nappal korábban történt megállapodást követően – 

önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális rendezvények lebonyolítása céljából 

térítésmentesen használja. 

3. A KIK biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi, 

kulturális célú hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és 

módon, a KIK által meghatározott időtartamban kifüggesztheti.  

4. A KIK-et a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos 

jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény 

szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy 

a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az 

ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 

használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a 

helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg, 

b) a vagyont biztosítékul nem adhatja, 

c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, 

d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti 

meg, valamint 

e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi 

hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és 

bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az 

ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 

használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz 

történő hozzájárulást. 

5.  

A KIK a vagyonkezelésében levő és a közös használatra szolgáló vagyont, a központi 

berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési 
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szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó 

biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható 

gondossággal mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult 

birtokolni, használni, szedni hasznait.  

6. Amennyiben a KIK a vagyonkezelésében levő vagyon hasznosítását másnak átengedi, 

a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. 

7. A KIK viseli a vagyonkezelésében levő vagyonnal összefüggő költségeket, 

közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről.  

8. A KIK felelős az ingatlannal kapcsolatban, a tűzvédelmi, munkavédelmi és 

környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak 

betartásáért és betartatásáért. 

9. A KIK köteles teljesíteni a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban a 

jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, 

adatszolgáltatási, és elszámolási kötelezettséget. 

10. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait a KIK nyilvántartja. Az 

érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, 

jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon 

elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok - a 

minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével - 

nyilvánosak. 

11. A KIK a használatában lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás 

bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak.  

12. A KIK köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét 

fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, 

adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát 

akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához 

vezethet, valamint arról ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza.  

13. A KIK köteles tűrni, hogy az Önkormányzat a veszély elhárítására, a kár 

következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye.  

14. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve 

költségnövekedést a KIK köteles viselni. 

15. A KIK felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes 

használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák 

kijavítása, károk megtérítése a KIK kötelezettsége függetlenül attól, hogy a 

bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény tanulói vagy az 

érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. Nem terheli a KIK-et a 

kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy adott helyzetben a 

közvagyon használójától elvárható. 

16. Az Önkormányzat a KIK-től követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés-, 

illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha a KIK a rendeltetés-, illetve 

szerződésellenes használatot – az Önkormányzat felhívása ellenére – tovább folytatja, 

az Önkormányzat kártérítést követelhet. 

17. A KIK gondoskodik a vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának 

megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési 

munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről így az ingatlanban levő központi 
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berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotának 

biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról. 

18. A KIK a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult 

a) a vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy 

a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet,  

b) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, 

felújítást végezni. 

19. A beruházás, felújítás értékét a KIK-nek bizonylatokkal kell igazolnia és azokról 

évente írásban be kell számolnia az Önkormányzatnak.  

20. A KIK az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki 

emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot írásban 

tájékoztatni. 

21. A KIK jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett 

szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként 

elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani. 

22. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, a KIK tulajdonát képező vagyontárgyakért 

felelősséget nem vállal.   

23. A KIK vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen 

feleslegessé vált vagyont – beleértve a rendeltetésszerű használat mellett 

elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 20 napon belül köteles az Önkormányzat 

részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. A KIK a rendeltetésszerű használat 

mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az egyéb vagyont 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni az 

Önkormányzatnak. 

24. Tulajdonosi ellenőrzés 

Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató 

munka, illetve a KIK működésének zavarása nélkül, előzetes étesítés alapján a 

vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a vagyon 

rendeltetésszerű használatát.  

Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult 

a) a KIK használatában álló ingatlan területére, illetve KIK által használt irodai és 

egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni, 

b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus 

adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és 

titokvédelmi előírások betartásával –  betekinteni,  

c) a KIK alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni, 

d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni. 

Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti a KIK-et, továbbá, 

amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is. 
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Működési költségek viselésének szabályai  

 

25. A  6211 Kaskantyú Petőfi u. 6. sz. alatti iskola épület használatával kapcsolatos 

közüzemi és üzemeltetési díjakat a KIK fizeti 100 %-ban, önálló szerződést köt a 

szolgáltatókkal.  

26. Az iskola épületében lévő vagyonkezelésbe át nem adott ingatlanrészt az 

önkormányzat ingyenesen használhatja, ennek fejében a KIK ingyenesen jogosult 

használni az Önkormányzat tulajdonában és vagyonkezelésében lévő sportpályát, 

öltözőt, rendezvényterületet, udvari vizesblokkot és iskolai rendezvények esetén a 

Művelődési Házat.  

A szerződés megszűnése 

27. A szerződést Felek 2013. január 1-jétől határozatlan időtartamra kötik. A szerződés 

megszűnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása az körülírt ingatlanban 

megszűnik. 

28. A KIK a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 

napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas 

állapotban az Önkormányzat részére visszaadni.  

29. Amennyiben a KIK az ingatlant az előírt  határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat 

jogosult a helyiségeket birtokba venni, a KIK a helyiségekben található ingóságairól 

két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a KIK-et az ingóságok 8 napon belüli 

elszállítására írásban felszólítani.   

 

30. Amennyiben a KIK az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el 

ingóságait, az Önkormányzat jogosult a KIK-nek az ingatlanban lévő vagyontárgyait a 

KIK költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen történő raktározásáról a KIK 

költségén gondoskodni.  

31. A szerződés megszűnése esetén KIK cserehelyiségre igényt nem tarthat.  

32. A szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásból 

való törléséről a KIK köteles gondoskodni. 

Egyéb rendelkezések 

33. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.  

34. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat 

Önkormányzat által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket 

jelölik meg: 

Önkormányzat: 

Név, beosztás: Filus Jánosné, jegyző,  

Szerv neve, címe: Kaskantyú Község Önkormányzata, 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 

16.  

Elérhetőségek:  

tel.: 06 20 530 3475 
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e-mail: kaskantyujegyzo@t-online.hu 

KIK részéről:  

Név, beosztás: Pálinkó Gyula Józsefné, tankerület igazgató,  

Szerv neve, címe: KIK Kiskőrösi Tankerületet, 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2.  

Elérhetőségek:  

tel.: 06 30 626 5971 

e-mail: jozsefne.gyula.palinko@klik.gov.hu 

 

35. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban 

felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges 

jogvitájukra a Kiskőrösi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

36. A szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók. 

37. Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 

A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes. 

Mellékletek: 

1. számú melléklet Ingatlan tervrajza jelölve az átadott épület és udvar része 

Kelt:  ..................................................................  

 ........................................................................  

Önkormányzat 

 ........................................................................  

KIK 

ellenjegyzem: 

 ........................................................................  

Önkormányzat 

 

ellenjegyzem: 

 ........................................................................  

KIK 

 

mailto:kaskantyujegyzo@t-online.hu
mailto:jozsefne.gyula.palinko@klik.gov.hu
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4/2013.(II. 11.) határozat melléklete 

Megállapodás 

könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására 

Kaskantyú Község Önkormányzata és a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár a 

könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására az alábbiakban állapodik meg. 
 

A település nem rendelkezik nyilvános könyvtárral, ezért a lakosság ellátására a 2012. évi 

CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. módosításáról 64. § (2) bekezdés b), illetve a 66.§ 

h), pontjában foglaltak alapján a könyvtári szolgáltatást megrendeli a megyei könyvtártól.  
 

A szolgáltató Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár a következő szolgáltatások 

nyújtására vállal kötelezettséget Kaskantyú nyilvános könyvtári szolgáltató helyen (6211 

Kaskantyú, Hunyadi utca 34.) 

 

I. A szolgáltató könyvtár vállalásai: 

 

1. Dokumentumszolgáltatás 

 

 A könyvtár állományát rendszeresen gyarapítja a központi feladat ellátási támogatásból a 

szolgáltatást végző könyvtáros közreműködésével.  

 Az új dokumentumokból elektronikus ajánló listát állít össze negyedévente, amelyen a 

könyvtáros jelöli a beszerzésre javasolt dokumentumokat.   

 Egyedi gyarapítási igényt indokolt esetben a könyvtáros továbbíthat a szolgáltató 

könyvtárhoz, aki azt a lehetőségeket figyelembe véve soron kívül beszerzi és feldolgozza.   

 A nyilvános könyvtári állományt egységesen nyilvántartásba veszi számítógépes 

adatbázisában.  

 Az új dokumentumokat a könyvtári használatra előkészítve, felszerelve (raktári jelzet, 

vonalkód) negyedévenként kiszállítja. 

 Könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítja a használók egyéni kéréseit, ha az a helyben lévő 

gyűjteményben nem található meg.   

 

2. Információszolgáltatás 

 

 Az Interneten elérhető webes katalógusban a teljes könyvtári állományról információt 

nyújt, miközben a megyei könyvtár állományról is ugyanebben az adatbázisban tud a 

kereső tájékozódni.  

 Az országos könyvtári rendszer és az ODR szolgáltatásait eljuttatja a szolgáltató helyre. 

 Segíti az EBSCO és a MaNDA pont szolgáltatásainak elérhetővé tételét, a szolgáltatás 

bevezetését.   

 Kiemelt figyelmet fordít az Európai Unió információinak szolgáltatására elektronikus és 

nyomtatott formában egyaránt.  

 

3. Számítógépes szolgáltatás 

 

 A szolgáltató könyvtár az OLIB Integrált Könyvtári Rendszerébe bekapcsolja a település 

szolgáltató helyét. Szerverén tárhelyet biztosít a könyvtári állomány és az olvasói 
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nyilvántartás adatainak. A kölcsönzési modul működtetését, a személyi adatrögzítést 

helyben biztosítja, a katalógusokhoz hozzáférést nyújt.   

 A rendszer fejlesztése, korszerűsítése kiterjed a szolgáltató hely rendszerhasználatára is.  

 

 

4. Közösségi szolgáltatások 

 

 A megyei gyermek- vagy felnőtt könyvtári rendezvényekbe bevonja a könyvtárat, segíti a 

helyi programok szervezését. Kiemeltnek tekinti a könyvünnepeket, az őszi könyvtári 

napokat, az Internet Fiestát és a decemberi Gyermekek Könyvtári Hónapját.  

 

5. Képzés, továbbképzés 

 

 Szakmai segítséget nyújt a könyvtáros munkájához. A kistérség könyvtárosai számára 

szervezett továbbképzéseket tart, amelyen a megjelenés kötelező. 

 A könyvtári szolgáltató hely szolgáltatásainak kialakításához, bővítéséhez rendszeres 

szakmai támogatást ad.  

 A lakosság digitális írni-olvasni tudását, elektronikus ügyintézését tanfolyam keretében is 

szervezi.   

 

6. Opcionális szolgáltatások  

 

 A könyvtári szolgáltatások korszerűsítése, bővítése terén pályázatok elkészítéséhez 

szakmai segítséget ad megállapodás alapján. 

 A település könyvtári állományát szakmai szempontok alapján leválogatja, egy korszerű, 

használható, a település igényeihez igazodó gyűjteményt alakít ki a helyben található 

dokumentumokból. 

 Az állományt a térségi közös adatbázisban retrospektív módon feldolgozza, vonalkóddal 

ellátja. 

 A könyvek raktári rendjének biztosítása érdekében elvégzi a dokumentumok egységes 

felszerelését, a polcokra és a könyvtárba tájékoztató feliratokat készít. 

 A könyvtáros személyének változása esetén soron kívüli állományellenőrzést végez. 

 

A szolgáltatásokat a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár a Könyvtárellátási 

Szolgáltató Rendszer állami támogatásából és saját erőforrásaiból biztosítja.  

 

II. A szolgáltatásokat igénybe vevő települési önkormányzat vállalásai: 

 

 A továbbiakban is az önkormányzat kötelező feladataként kezeli a lakosság nyilvános 

könyvtári ellátását. 

 Működteti a könyvtári szolgáltató helyet. Gondoskodik a helyiség fűtéséről, világításáról, 

takarításáról, az állomány és berendezések biztosításáról. 

 Az elektronikus információ szolgáltatások igénybe vételéhez szélessávú internet 

szolgáltatást biztosít. 

 Heti 5 napon és 40 órában rendszeresen szolgáltat a lakosságnak. 

 Az önkormányzat a könyvtári szolgáltatások közvetítésére alkalmas személyt alkalmaz, 

munkaköri leírását a szolgáltató könyvtár közreműködésével, annak egyetértésével adja ki 

a dolgozónak.  

 A lakosságnak térítésmentesen biztosítja az alapszolgáltatásokat. 

 Amennyiben a könyvtáros személyében változás történik, azt 30 nappal előtte jelzi a 

szolgáltató könyvtárnak, rendkívüli személyi változás esetén haladéktalanul. 
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 A települési könyvtárat érintő pályázatokról benyújtás előtt konzultál a szolgáltató 

könyvtárral. 

 

 

 

III. A könyvtári szolgáltatást  végző személy kötelezettségei: 

 

 A szolgáltató könyvtár szakmai útmutatásai alapján ellátja a könyvtári szolgáltatást. 

 Részt vesz az állománygyarapításban a szolgáltató könyvtár ajánló listájának megadott 

határidőre való kitöltésével, visszaküldésével. A tervszerű állománygyarapítás érdekében 

rendszeresen figyelemmel kíséri az olvasói igényeket, jelzi azt a szolgáltató könyvtárnak. 

A helyben beszerzett, ajándékba kapott dokumentumokat feldolgozásra átadja. 

 Igényli az ODR szolgáltatásokat, ajánlja a használóknak a könyvtárközi kölcsönzés 

szolgáltatást. 

 A könyvtár forgalmi adatairól, programjairól Munkanaplót vezet. Éves statisztikai 

jelentést és beszámolót készít.  

 Kiemelt figyelmet fordít a Bababarát könyvtár szolgáltatásainak megszervezésére, a 

felnőtt lakosság könyvtárhasználatának növelésére.  

 Felelős a Könyvtár, Információs, Közösségi Hely rendben tartásáért, az állomány raktári 

rendjének naprakész fenntartásáért.  

 AZ OLIB Integrált Rendszer esetleges működési zavarát haladéktalanul köteles jelezni, az 

adatokat a rendszerben kell kezelnie.  

 A szolgáltató könyvtár által szervezett munkaértekezleteken, továbbképzéseken köteles 

részt venni.  

 

 

A Megállapodás 2013. január 1-én lép hatályba és visszavonásig érvényes. Ezzel egyidejűleg 

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társuláshoz kötődő mozgókönyvtári feladatellátásra 

vonatkozó Szerződés és Megállapodás hatályát veszti.  

 

 

 

Kecskemét, 2012. december 20.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 Kaskantyú Község Önkormányzata Bács-Kiskun Megyei  

  Katona József Könyvtár 



 

5/2013.(II. 11.) határozat melléklete 

MEGÁLLAPODÁS 

gyepmesteri telep létrehozásáról és működtetéséről, valamint egyes állategészségügyi feladatok 

ellátásáról 

Megállapodást kötő felek: 

egyrészről  

 a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás, székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. (a 

továbbiakban: Társulás),  

másrészről 

 Akasztó Község Önkormányzata (székhelye 6221 Akasztó, Fő utca 40.) 

 Bócsa Község Önkormányzata (székhelye 6235 Bócsa, Rákóczi utca 27.) 

 Császártöltés Község Önkormányzata (székhelye 6239 Császártöltés, Keceli út 107.) 

 Csengőd Község Önkormányzata (székhelye 6222 Csengőd, Dózsa György utca 35.) 

 Fülöpszállás Község Önkormányzata (székhelye: Fülöpszállás, Kossuth L. utca 2.) 

 Imrehegy Község Önkormányzata (székhelye 6238 Imrehegy, Kossuth tér 11.) 

 Izsák Város Önkormányzata (székhelye 6070 Izsák, Szabadság tér 1.) 

 Kaskantyú Község Önkormányzata (székhelye 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16.) 

 Kecel Város Önkormányzata (székhelye 6237 Kecel, Fő tér 1.) 

 Kiskőrös Város Önkormányzata (székhelye 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.) 

 Páhi Község Önkormányzata (székhelye 6075 Páhi, Vasút utca 2.) 

 Soltszentimre Község Önkormányzata (székhelye 6223 Soltszentimre, Hősök tere 1.) 

 Soltvadkert Város Önkormányzata (székhelye 6230 Soltvadkert, Kossuth L. utca 6.) 

 Tabdi Község Önkormányzata (székhelye 6224 Tabdi, Kossuth L. utca 9.) 

 Tázlár Község Önkormányzata (székhelye 6236 Tázlár, Templom köz 2.) 

(a továbbiakban: önkormányzatok) megállapodnak, hogy az önkormányzatok a feladatkörükbe tartozó, 

a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 2. § (1) 

bekezdés p) pontja szerinti állategészségügyi feladat ellátását, ezen belül  

 az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) 

bekezdésében előírt, a kóbor ebek befogásával, valamint  

 az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendeletben előírt 

gyepmesteri telep működtetésével  

kapcsolatos kötelező önkormányzati feladatot (a továbbiakban együtt: állategészségügyi feladatot) 

2012. január 1. napjától határozatlan időre a Társulásnak átadják, és az átvett feladat ellátásáról a 

Társulás – a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel – gondoskodik. 

I. 

A megállapodás tárgya 

Jelen megállapodás alapján a Társulás vállalja, hogy: 

1. a kistérségi gyepmesteri telepet a Kecel, 0446/11 hrsz-ú ingatlanon működteti, a Társulás 

és az önkormányzatok közötti, jelen megállapodásban rögzített feltételek szerint. Az 
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önkormányzatok a telep  2012. évi működésének állandó költségeit lakosságszám 

arányosan, változó költségeit pedig a gyepmesteri telepen elhelyezett ebek száma szerint 

biztosítják. 

Állandó költség: 117,-Ft/fő/év 

Változó költség: 10.145,-Ft/eb  

 

2. a műszakilag átadott telepet külső szervezet (a továbbiakban: működtető) használatába 

adja, valamint szerződést köt a működtetővel a kóbor ebek befogásának, és a gyepmesteri 

telep működtetésének jogszabály szerinti ellátására, a kapcsolódó nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére, 

3. a működtetővel kötött szerződésben kiköti, hogy a működtető: 

 

  a tárgyévi, a működtetés pénzügyi igényét tartalmazó javaslatot a tárgyévet megelőző  

év október 30. napjáig köteles a Társulási Tanács elnökéhez benyújtani,  

  az állategészségügyi feladatot a tárgyévre jóváhagyott összegből köteles ellátni, annak 

módosítását kizárólag nem tervezett, rendkívüli körülmény esetén kezdeményezheti, 

 

3.3 .az éves hozzájárulás felhasználásával továbbá a tulajdonos által megfizetett 

költségtérítéssel a tárgyévet követő február 15. napjáig köteles elszámolni.  

 

3.4 a befogott, a gyepmesteri telepre beszállított kóbor ebek befogási helyét is tartalmazó 

nyilvántartást negyedévente,  a negyedévet követő hónap 15. napjáig, illetve a 

tárgyévet követő január 31. napjáig köteles a Társulási Tanács elnökének megküldeni 

  3.5  a hatóságok részére megküldött, jogszabályban előírt adatszolgáltatás teljesítéséről, 

illetve az állategészségügyi vagy más hatóság által végzett ellenőrzés 

megállapításairól – annak egy másolati példányával – köteles a Társulási Tanács 

elnökét tájékoztatni, illetve a szerződés teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges 

dokumentációkat, iratokat a Társulás rendelkezésére bocsátani, 

                 3.6. amennyiben a feladatot bármely okból a szerződésben kikötött módon nem 

                        tudja ellátni, erről, valamint az akadályoztatás okáról haladéktalanul köteles a 

                        Társulási Tanács elnökét tájékoztatni, 

3.7 a szervezetéről, elérhetőségéről, tevékenységéről, a támogatások, adományok 

fogadására szolgáló számlaszámáról, a befogott ebek tulajdonosának keresését 

szolgáló információkról saját honlapján köteles folyamatos tájékoztatást nyújtani. 

II. 

Az átruházott feladat finanszírozása 

1. Az állategészségügyi feladat ellátását évente jóváhagyott működtetési és pénzügyi terv alapján 

a Társulás az önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásából finanszírozza.  

2. A tárgyévre szóló – a kiadásokat és bevételeket részletező – a működtető által a tárgyévet 

megelőző október 30. napjáig megküldött működtetési és pénzügyi tervi javaslatot a Tanács 

elnöke köteles az önkormányzatoknak haladéktalanul – a pénzügyi terv módosítási javaslatát a 

benyújtást követő 3 napon belül – továbbítani.  

3. A tárgyévi működtetési és pénzügyi tervet az önkormányzatok véleménye és javaslata alapján 

a Társulási Tanács legkésőbb február 28. napjáig fogadja el, melyről szerződést köt a 
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működtetővel, és erről, valamint az önkormányzatonkénti hozzájárulás összegéről tájékoztatja 

az önkormányzatokat.  

 

4. Az önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulási Tanács által a tárgyévre 

jóváhagyott, az állandó fenntartási költség számított összegét lakosságarányosan, havonta 

előre finanszírozzák, úgy, hogy a havi hozzájárulás összegét a tárgyhót megelőző hó 28. 

napjáig Kecel Város Önkormányzatának számlájára utalják. 

A Társulási Tanács által változó költségként jóváhagyott Ft/eb összegben megjelölt költséget 

pedig negyedévente, utólag, a működtető által a Társulás részére megküldött kimutatás alapján 

a telepre a településről beszállított ebek száma alapján finanszírozzák. A hozzájárulást a 

negyedévet követő hó 15. napjáig Kecel Város Önkormányzatának számlájára utalják.  

5. Kecel Város Önkormányzata az önkormányzatok által átutalt hozzájárulást csak a jelen 

megállapodás I.1.  pontjában meghatározott  feladatra fordíthatja 

6. Amennyiben a működtetőnek az első félévi adatokról megküldött nyilvántartása szerint a 

tervezett és tényleges működési költségek eltérnek egymástól, a Tanács dönthet az 

önkormányzatok második félévi hozzájárulásának módosításáról.  

7. A I/3.3. pont szerint visszafizetendő összegről az elszámolás alapján a Tanács dönt. A 

visszafizettetett összeggel február 28. napjáig – a tárgyév lezárásakor – kell az 

önkormányzatokkal elszámolni.  

 

 8.  A Társulás és az önkormányzatok a tárgyévi hozzájárulás összegéről a működtető tényleges 

költségeket tartalmazó kimutatása alapján legkésőbb a tárgyévet követő február 28. napjáig 

számolnak el. Amennyiben hiány keletkezik, úgy a Társulási Tanács döntése szerint egyszeri 

pótbefizetés terheli az önkormányzatokat. Ha maradvány képződik, a következő évi 

hozzájárulást ennek figyelembe vételével kell megállapítani vagy a finanszírozást addig 

szüneteltetni, míg a maradvány felhasználásra nem kerül. 

9. A gyepmesteri telep kialakítását követő további fejlesztés finanszírozásáról az 

önkormányzatok és a Tanács – közös döntés alapján – egyedileg állapodnak meg.  

III. 

A Tanács és az önkormányzatok együttműködése 

1. A Tanács elnöke köteles tájékoztatni az önkormányzatot a hatóságok által végzett ellenőrzések 

megállapításairól, valamint a működtető I/3.6. pontban foglalt jelzéséről.  

2. A Társulás a szerződésben foglaltak végrehajtását köteles évente legalább egy alkalommal 

ellenőrizni és erről az önkormányzatot tájékoztatni.  

3. Az önkormányzat által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a Kiskőrösi 

Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodás VI. fejezet 6. és 7. pontjában 

foglaltak szerint kell eljárni.  

4. Az önkormányzat a Tanács elnökéhez írásban benyújtott javaslattal kezdeményezheti a 

megállapodás módosítását. A Tanács a benyújtást követő 30 napon belül köteles a javaslatot 

napirendre tűzni.  

IV. 

Kilépés, kizárás a feladatellátásból 
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1. Az önkormányzat – a 2. pontban foglaltak kivételével – évente dönthet, hogy jelen 

megállapodással átadott állategészségügyi feladatát a következő évtől saját maga fogja ellátni. 

Kilépni évente december 31. napjával lehet, az önkormányzat a kilépésről hozott döntéséről 

március 31. napjáig köteles a Tanácsot tájékoztatni.  

2. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a gyepmesteri telep létesítésére 

vagy későbbi fejlesztésére benyújtott pályázatban a támogatás elnyerése meghatározott idejű 

működtetéshez kötött, a közös feladatellátásban legalább a támogatási feltételként előírt 

időtartamig részt vesz, és teljesíti pénzügyi hozzájárulását.  

3. A Tanács, amennyiben az önkormányzat a pénzügyi hozzájárulási kötelezettségét ismételt 

felhívásra, a felhívásban megjelölt időpontig nem teljesíti, és kötelezettségének több mint 

négy hónapja nem tett eleget, a jelen megállapodást a mulasztó önkormányzat vonatkozásában 

– a 2. pontban foglalt kötelező időtartam elteltével – a tárgyév december 31. napjával 

felmondhatja.  

 

V. 

A vagyon nyilvántartása és megosztása 

1. Az állategészségügyi feladat ellátásához beszerzett, létesített vagyont a Társulás vagyonaként 

kell nyilvántartani.  

2. Kilépés, kizárás esetén az önkormányzat bevitt vagyonával el kell számolni, de annak 

kiadására az önkormányzat csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a 

Társulás feladatának ellátását. Ha a vagyon a feladatellátás veszélyeztetése miatt nem adható 

ki, az önkormányzatot a részére járó vagyon után használati díj illeti meg. Az át nem adott 

vagyon köréről, és a használati díjról a Tanács és az önkormányzat külön állapodik meg.  

3. A megállapodás megszűnése esetén az önkormányzatoknak járó, az állategészségügyi 

feladatellátáshoz kapcsolódó, a megszűnés időpontjában nyilvántartott társulási vagyonnal – 

eltérő megállapodás hiányában – lakosságarányosan kell valamennyi önkormányzattal 

elszámolni.  

VI. 

Záró rendelkezések 

1.      A Társulás és az önkormányzatok megállapodnak, hogy jelen megállapodásból eredő vitás 

kérdéseiket tárgyalásos úton rendezik, ennek sikertelensége esetén a Bács-Kiskun Megyei 

Bíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg.  

 

2.      A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a települési önkormányzatok többcélú 

kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, valamint a Ptk. rendelkezései irányadók.  

3. Az Önkormányzatok és a Társulás tényként rögzítik, hogy az  I.1.pontban meghatározott 

gyepmesteri telep a 2011. június 20. napján kelt működési engedély alapján 2011. június 20-

tól ellátja a jelen megállapodásba foglalt feladatokat, melyhez az önkormányzatok 2011. 

évben lakosságarányosan 189,-Ft/fő összeget biztosítottak. 

Kelt: ______________________________ 
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Önkormányzat megnevezése  Polgármester/Elnök aláírása  Képviselőtestület/Tanács 

döntésének kelte, száma  

Akasztó Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Bócsa Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Császártöltés Község Önkormányzata  _____________________  _______________________ 

Csengőd Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Fülöpszállás Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Imrehegy Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Izsák Város Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Kaskantyú Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Kecel Város Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Kiskőrös Város Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Páhi Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Soltszentimre Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Soltvadkert Város Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Tabdi Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Tázlár Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás  _____________________  ______________________ 

 

 


