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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

5/2013. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2015. március 28. 

(csütörtök) napján 17
00

 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:    Önkormányzati Hivatal 

     Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 

 

Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Sáfár Jánosné, Turú Gyula, 

Hermanné Németh Andrea, Kelemen István, Kiss Pál 

képviselők. 

Filus Jánosné jegyző, 

Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Hiányzik:        Kukucska Sándor alpolgármester  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, ismerteti a meghívóban 

kiküldött nepirendi potnokat.  

 

Ujházi Zsolt polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: 

 

Hermanné Németh Andrea és Sáfár Jánosné képviselőket 

 

A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők 

személyére tett javaslatot és a javasolt napirendet az alábbiak szerint.  

 

NAPIREND 

 

1.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

2.) A gyermek és a felnőtt étkeztetés térítési díjainak megállapítása. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

3.) Az Önkormányzat közép – és hosszútávú vagyongazdálkodási terve. 

Előterjesztő: Polgármester  

 

4.) Az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának megalkotása. 

Előterjesztő: Polgármester  
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5.) A 2013. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 

Előterjesztő: Polgármester  

 

6.) Közútkezelői hozzájárulások kérése. 

Előterjesztő: Polgármester  

 

7.) Bejelentések, egyéb ügyek 

 

1.) napirend 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. 

 

(Írásos előterjesztés kiküldve) 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Rezsi díjak jönnek rá.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Saját rezsit rá kell tenni az időskorúak szociális étkeztetésénél, sajnos e miatt ilyen magas a 

térítési díj. 

 

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

előterjesztésben foglalt rendelet – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúan, 6 igen szavazattal 

a jegyzőkönyv 1. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2013.(III. 29.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

8/2011.(VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
 

2.) napirend 

A gyermek és a felnőtt étkeztetés térítési díjainak megállapítása. 

 

(Írásos előterjesztés kiküldve) 

 

Filus Jánosné jegyző: 

A szöveges előterjesztés második oszlopa + 27 %, itt a rezsi összegét nem lehet ráterhelni az 

étkezési térítési díjra. A következő oszlop + Áfa az önkormányzat által kiegészítendő összeget 

mutatja. 

  

Turú Gyula képviselő: 

Valaki hord ebédet? 
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Filus Jánosné jegyző: 

Nincs senki, csak a gyerekek.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A szociális otthonból nagyon sokan viszik az ételt, nem tudunk versenyezni azokkal az 

árakkal. 500 Ft + 60 Ft a kivitel. Nekünk üzemeltetni a konyhát ekkora étkező létszámmal, 

nem lenne kifizetődő. 400 – 500 főre kellene főzni, hogy gazdaságos legyen. A 

gyermekétkeztetést szolgáltatón keresztül vesszük igénybe, így biztosítjuk, szűk 50 fő, aki 

étkezik. Ha erre komplett konyhát kellene biztosítani nagyon sokba kerülne. Hetente 

rákérdeztünk, nincs probléma sem a minőséggel, sem a mennyiséggel. Olcsónak nem olcsó, 

de van drágább is a piacon. A szociális otthont is felkerestük, nincs gyermekétkeztetésre 

működési engedélye.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

A szolgáltató ugyan annyiért adja, mint Tabdin, ott étteremben biztosítják, hozzánk 

kiszállítják, de nem számítja fel külön szállítási díjat.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Ennek az étkeztetésnek jobb a minősége, mint az előző szolgáltatónál volt. 

 

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

előterjesztésben foglalt rendelet – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúan, 6 igen szavazattal 

a jegyzőkönyv 2. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2013.(III. 29.) önkormányzati rendelete 

A gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 

10/2008. (VI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A kívülálló felnőtt étkeztetés térítési díját is meg kell határozni. 

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: 6 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

22/2013.(III. 28.)sz. határozat 

Felnőtt étkeztetés térítési díjának 

meghatározása 
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HATÁROZAT  

 

Kaskantyú község képviselő-testülete az önkormányzati konyhán biztosított felnőtt étkeztetés 

térítési díját 2013. május 1 napjától bruttó 1388 Ft. azaz egyezerháromszáz-nyolcvannyolc 

forintban határozza meg.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
3.) napirend 

Az Önkormányzat közép – és hosszútávú vagyongazdálkodási terve. 

 

(Írásos előterjesztés kiküldve.) 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Ilyennek kell lennie. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Akkor fogadjuk el.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Realitásokat figyelembe véve. Sok változó tényező van a működésünkben. Ez rövid – és 

hosszútávon fent fog állni. Nem tudjuk biztosan hogy így lesz-e. Gazdálkodni csak a van-ból 

lehet. Szándékunk, hogy a település fejlődjön és jól működjön.  

 

Kelemen István képviselő: 

Ingatlanvagyon hasznosítása? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Minimális ingatlanvagyonunk van, „értékben” pedig nem sokkal számolhatunk. Fekvés 

alapján pedig nem olyan helyen találhatók, ami infrastrukturális szempontból hasznosítható 

lenne. Osztatlan közös tulajdonok, csücsök területek. Nem is tudom, hogyan kerültek ezek az 

önkormányzat tulajdonába. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

A tanácsrendszer idején minden évben volt tavaszi határszemle, aki nem művelte a területét a 

felszólítás ellenére sem attól állami tulajdonba vettük az érintett ingatlant. Később ezek a 

területek az önkormányzat tulajdonába kerültek. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Nagy bevételt ebből nem várhatunk. Közvetlen környezetünkben semmi olyan nincs, amit 

hasznosítani tudnánk. Hogyan lehetne mégis? Kisajátítással, de ez sokba kerül, azok a 

területek, amik szóba jöhetnének, javarészt támogatással telepített szőlőterületek, melyekre 

határidős határozatok vannak érvényben. Megoldás lehet ingatlanok átszervezésével 

forgalomképes ingatlanok fedezetként történő felajánlása (pl. pályázatoknál bankok felé), 

mert jelenleg nem vagyunk tárgyaló helyzetben. Eléggé „vert helyzetben” vagyunk. Mindenre 

van megoldás, csak nem egyszerű. Összehozni egy – egy épületbe az ellátandó feladatokat. 

Pl. egészségügyi centrum. Nem véletlenül kezdtük el az iskolánál a tornaszoba kialakítását. 

Így a KIK felé csak egy épület üzemeltetése került átadásra, a felszabadult épülettel szabadon 
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az önkormányzat rendelkezik. Ez lenne jó a doktornő átköltöztetésével, mert ott kis 

átalakítással szolgálati lakást tudnánk kialakítani. A modern működéshez kellenek a 

forgalomképes ingatlanok. Nem értékesítésről beszélek. A közmunka program működtetése 

ezért olyan fontos, hiszen általa a dologi oldalon nagyon sok pluszt kapunk. A központi épület 

elkészültével szintén egy helyre kerül az Önkormányzat, a Hivatal a falugazdász és a 

hegyközség. Az ivóvíz minőség – javító program megvalósításához 18 m. Ft önerő (önerő 10 

%-a) szükséges, ami később visszajön, de fel kell mutatni. Semmi személyes nincs ebben, 

erre halad a rendszerünk. Konkrétan a program azért nem indul, mert a közbeszerzési eljárást 

megtámadták. Indításakor a konzorcium kért az NFÜ – től állásfoglalást a közbeszerzésre 

vonatkozóan, most azt megtámadták, és az NFÜ másik állásfoglalást adott ki. A kicsik már 

aláírták a szerződéseket, a közepesek (mi is) még a közbeszerzésnél tartanak. Nekünk ki kell 

tartani. 2014. december 31.-ig fél éves próba üzemmóddal át kell adni. A településünk 

bevételei nagyon minimálisak kb. 7 m FT évente. A lakosság kiadásait nem terhelhetjük, 1 

millió Ft bevétel növekedést háztartásonként 2500 Ft emeléssel tudnánk elérni.  

 

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

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

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

23/2013. (III. 28.) sz. normatív határozat 

Az önkormányzat közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási terve 

 

HATÁROZAT  
 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 9.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján, a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja Kaskantyú Község Önkormányzata Közép- és Hosszú távú 

Vagyongazdálkodási Tervét.   

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

23/2013. (III. 28.)sz. normatív határozat melléklete 

 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI 

TERVE 

 

1. BEVEZETÉS 

 

A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő 

közszolgáltatások, a közigazgatási rendszer jelenleg is zajló teljes átszervezése, a feladat-és 

hatáskörök áttelepítése, a feladatfinanszírozási, s ezáltal is leszűkített központi támogatási 

rendszer megjelenése, az állami fenntartásba kerülő közintézmények, az előbbiekhez 
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kapcsolódó folyamatosan változó jogi szabályozási környezet szükségessé teszi a működés 

biztosítása, az eredményes gazdálkodás fenntartása érdekében a közép- és hosszú távú 

elképzelések meghatározását.  

A vagyongazdálkodási terv célja, hogy kijelölje a vagyongazdálkodással összefüggő 

intézkedések irányvonalát, valamint meghatározza a vagyongazdálkodás szabályozási 

pontjait és legfontosabb célkitűzéseit. 

 

2. JOGI KÖRNYEZET 

 

Magyarország Alaptörvénye 38. cikkében rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat 

tulajdona nemzeti vagyon. 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. § (1) 

bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon a nemzeti vagyon 

részét képezi. A helyi önkormányzat vagyona tekintetében a tulajdonost megillető jogok 

gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik, a vagyonnal kapcsolatos egyes jogosítványok 

(például a birtoklás, használat, fenntartás) más részére történő átengedés feltételeit és módját 

az Nvtv. állapítja meg. A törvény 7. § (1)-(2) bekezdése szerint a nemzeti vagyon – ezen belül 

az önkormányzati vagyon – alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 

megfogalmazza az önkormányzatok számára az átláthatóság követelményét. E törvény 

végrehajtására kiadott Korm. rendelet új szabályokat határoz meg az önkormányzatok 

számára, miszerint elkülönülten kell tervezni és kezelni az önkormányzat és költségvetési 

szervei költségvetési bevételeit és kiadásait. Ez jelentős adminisztrációs teher, de 

megalapozza a tervezett átalakítások, átszervezések végrehajtását. A kötelezettségvállalásokat 

és ellenjegyzéseket érintően e rendelet rendelkezéseit kell figyelembe venni. A vagyonelemek 

tekintetében azokat főszabály szerint az Önkormányzat könyveiben kell nyilvántartani. 

 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény a lakás és helyiséggazdálkodás szabályait 

tartalmazza azokkal a kiegészítő szabályokkal, melyeket önkormányzati rendeletben kell 

meghatározni. 

 

Kaskantyú Község Képviselőtestülete 21/2004. (XII. 17.) rendelete az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól, mely meghatározza az Önkormányzat 

vagyonának csoportosítását, annak tételes felsorolását, rendelkezik a tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról, hatáskörökről és kitér a vagyon hasznosításának, értékesítésének szabályaira.  

 

3. A VAGYONGAZDÁLKODÁS ALAPELVEI, A KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ 

VAGYONGAZDÁLKODÁS 

 

Általános alapelvek 

 

a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, 

rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 

 

b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, 

elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 

kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos 
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működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, 

gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 

 

c) Az önkormányzati vagyon fejlesztésének (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselő-

testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg, a megvalósítás elsődlegesen 

pályázati forrásból valósítható meg. 

 

d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: A nemzeti vagyon alapvető 

rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként 

vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. 

 

Középtávú vagyongazdálkodási terv  

 

A hasznosítás formái 

- A feladatellátáshoz nem szükséges vagyon hasznosítása (bérbeadás, használatba-adás, 

haszonbérlet, értékesítés). 

- A meglévő vagyon fenntartása (üzemeltetés, karbantartás, felújítás). 

- A vagyon növekedésének, gyarapításának elősegítése (fejlesztés, beruházás, adomány 

elfogadása, térítésmentes juttatás, stb.). 

 

1. Feladattal nem terhelt vagyon értékesítése  

A rendelkezésre álló – feladatellátáshoz nem szükséges - vagyon értékesítését megalapozva, a 

vagyonrendelet előírásai szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján 

kell lefolytatni. 

A feleslegessé vált, selejtezendő vagyontárgyak nyilvános értékesítését meg kell szervezni.  

A vagyon értékesítéséből származó bevételt elsődlegesen fejlesztési célokra kell felhasználni. 

 

2. Ingatlanvagyon hasznosítása  

Az önkormányzat lakással nem rendelkezik, a nem lakás célú helyiségek hasznosításáról 

elsősorban bérleti szerződés keretében kell gondoskodni. A földterületek esetében 

haszonbérbe adással kell gondoskodni a hasznosításról.  

A bérleti- és haszonbérleti szerződések folyamatos nyomon követése, megszűnés esetén a 

bérleti lehetőségeket meg kell hirdetni. 

 

3. Meglévő vagyon fenntartása 

A meglévő vagyon fenntartása tekintetében különösen nagy figyelmet szükséges fordítani a 

pályázati lehetőségekre, azok kihasználásával elsődleges cél az ingatlanok felújítása, 

korszerűsítése, a középületek energetikai felújítása, nyílászárók cseréje, hőszigetelés.  

 

4. Vagyon növekedésének, gyarapításának elősegítése 

A vagyon növekedésének elősegítése érdekében az önkormányzat elsődlegesen pályázati 

forrásszerzésre törekszik. Különös figyelme érdemel a Kaskantyú, Hunyadi u. 29. szám alatti 

ingatlan befejezése és ezzel az önkormányzati hivatal elhelyezésének megoldása. A jelenlegi 

épület állaga már annyira leromlott, hogy a felújítás nem kifizetődő. Megoldást vár még az 

iskola át nem adott szárnyának a teljes felújítása.  

 

Hosszú távú vagyongazdálkodási terv 

 

1. Alapjául a fenti középtávú vagyongazdálkodási terv szolgál. A vagyonhasznosítás 

során a teljes vagyonfelélést el kell kerülni, a vagyonelemek felülvizsgálatát 
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folyamatosan kell tartani. 

2. A bérleti díjak felülvizsgálatára, folyamatos beszedésére nagy figyelmet kell 

fordítani. 

3. A kedvező pályázati támogatási intenzitású, vagyongyarapodást, vagy meglévő 

vagyon fenntartást eredményező pályázati lehetőségeket ki kell használni! 

4. Hosszú távú cél a vagyongazdálkodási tervben, az Önkormányzat Gazdasági 

Programjában és egyéb időközben meghozott döntéseiben foglaltak végrehajtása, a 

vagyonhasznosításhoz kötődő döntések mindenkori végrehajtása. 

 

Zárszóként általánosan megfogalmazható az a cél, hogy a Képviselő-testület eseti döntéseivel, 

az adott körülmények és jogszabályi környezet mindenkori figyelembevételével a 

vagyongazdálkodás legelőnyösebb és ésszerűbb formájában hasznosítja vagyonát. 

 

 
 

4.) napirend 

Az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának megalkotása. 

 

(Írásos előterjesztés kiküldve) 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Kötelező dolog. 

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos 

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

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

24/2013. (III. 28.) sz. határozat 

Közbeszerzési szabályzat 

megalkotása 

HATÁROZAT  
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

22. § (1) bekezdése alapján Kaskantyú Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatát a 

határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja.  

A határozat meghozatalával egyidejűleg a 7/2005. sz. határozattal elfogadott Közbeszerzési 

szabályzatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

24/2013. (III. 28.) sz. határozat 1. számú melléklete 

 

 

 KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 
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PREAMBULUM 

 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

(a továbbiakban Kbt.) 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján, mint helyi önkormányzat, ún. 

„Klasszikus ajánlatkérőként” a Kbt. hatálya alá tartozik. 

 

A közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatóságának és széles körű nyilvános 

ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny 

tisztaságának biztosítása érdekében a Képviselő-testület a Kbt. 22. § (1) bekezdésében 

foglaltak teljesítése érdekében közbeszerzési szabályzatban rendezi az önkormányzat, 

mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos szabályokat, az eljárásban 

szereplők feladatait, hatásköreit, felelősségi rendjét és a közbeszerzési eljárások 

dokumentálási rendjét. A szabályzat rendelkezéseit a Kbt. szabályaival együtt és 

azokkal összhangban kell alkalmazni. Amennyiben valamely kérdésről a szabályzat 

nem rendelkezik a Kbt. rendelkezései az irányadók.   

 

 

I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSA SORÁN ALKALMAZANDÓ 

JOGSZABÁLYOK 

 

A Kbt. és annak módosításai, valamint a törvény felhatalmazásán alapuló jogszabályok, 

továbbá a jogszabályokon kívül, az eljárások során irányadóak a Közbeszerzési 

Hatóságnak hatályos ajánlásai, tájékoztatói és a Közbeszerzési Hatósága elnökének 

hatályos tájékoztatói is. 

 

 

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 

2.1 Ajánlatkérő: a Kbt. 6.§ -ában meghatározott szervezetek, amennyiben a 

beszerzéseik értékhatára eléri, vagy meghaladja a közösségi vagy nemzeti 

értékhatárokat. 

 

2.2 Az Önkormányzat tekintetében ajánlatkérőként a Kaskantyú Község 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), mint önálló jogi személy jár el. Az 

Önkormányzat székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16. 

 

2.3 Képviselet: Az ajánlatkérő képviseletét a Polgármester látja el.  

 

2.4 Közbeszerzés: az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek visszterhes szerződéseik 

megkötése érdekében lefolytatott meghatározott tárgyú és értékű beszerzései, melyek 

nem tartoznak a Kbt-ben nevesített kivételi körbe, kivéve, ha az ajánlatkérő ettől 

függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolytatása mellett döntött.  

 

2.5 Megfelelő szakértelem: a közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában 

olyan személyek vehetnek részt, akik a feladat ellátásához szükséges megfelelő 

szakértelemmel rendelkeznek. Az ajánlatkérőként eljáró, illetőleg az eljárásba bevont 

szervezet csak akkor felel meg ezen követelményeknek, ha eleget tesz a Kbt. 22. § (3) 

bekezdésében megfogalmazott előírásoknak. 



 10 

 

Jelen közbeszerzési szabályzat alkalmazása során, - figyelemmel a Kbt. 22. § (3) 

bekezdésében foglaltakra  – megfelelő szakértelemnek minősül vagylagosan: 

 

- hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékbe történő felvétel, vagy 

közbeszerzési jogszabályok ismerete és legalább három éves szakmai gyakorlat, 

 

- a beszerzés tárgyára vonatkozó, beszerzési, piaci, üzemeltetési ismeretek és 

tapasztalatok, 

 

- jogi, pénzügyi, műszaki felsőfokú végzettség., vagy középfokú végzettség és 

legalább három éves az adott szakterületen szerzett gyakorlati tapasztalat. 

 

 

2.6 Egyéb, a közbeszerzési eljárásokban alkalmazandó fogalom-meghatározást 

úgy kell érteni és alkalmazni, ahogyan azt a Kbt. 4. §-a meghatározza.   

 

III. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT ALAPELVEI, HATÁLYA ÉS A 

KÖZBESZERZÉS TÁRGYAI 

 

Alapelvek 

 

3.1 Törvényesség: az Önkormányzat, mint ajánlatkérő a Kbt.-ben meghatározott 

értékhatárokat elérő, vagy meghaladó beszerzések esetén a Kbt. és a jelen 

közbeszerzési szabályzat szerint köteles eljárni. Az ajánlatkérő kinyilvánítja, hogy az 

eljárást megindító felhívás közzététele/megküldése után, a megfogalmazott eljárást 

megindító felhívási feltételeket, a dokumentáció előírásait tiszteletben tartja, magára 

nézve kötelezőnek ismeri el, betartja a nyilvánosságra hozott szabályokat, és a 

közbeszerzési szabályzat rendelkezéseit. Ajánlatkérő jóhiszeműen, a mindenkor 

hatályos jogszabályok alapján gyakorolja a szabályzatban megfogalmazott jogait és 

kötelezettségeit, azok rendeltetésével összhangban. 

 

3.2 Esélyegyenlőség: az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban valamennyi 

ajánlattevő számára egyenlő esélyt biztosít az ajánlattételhez szükséges 

információszolgáltatás, az eljárás során alkalmazott versenyfeltételek, valamint a 

pályázat odaítélése tekintetében. Ennek során figyelembe veszi a nemzeti elbánás elvét. 

Az egyenlő elbánás elve alapján minden ajánlattevőnek joga van hozzájutni az 

ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott valamennyi információhoz.  

 

Amennyiben az eljárást megindító felhíváshoz dokumentációt kell készíteni, úgy annak 

a hirdetmény megjelenésének napján megfelelő számban rendelkezésre kell állnia. 

 

3.3 Nyilvánosság: a hirdetmény közzététele nélküli eljárások kivételével a 

közbeszerzést a Közbeszerzési Értesítőben, illetve uniós értékhatár felett az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában hirdetmény formájában nyilvánosan közzé kell tenni. 

3.4 A verseny tisztasága: a versenysemlegesség garanciája többek között az 

összeférhetetlenség, valamint a titoktartás szabályainak betartása. Az ajánlatkérő 

valamennyi belső és külső munkatársának az eljárás teljes időtartama alatt úgy kell 

eljárnia, hogy senkit ne hozzon előnyös vagy hátrányos helyzetbe. 
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3.5 Az Önkormányzatnak beszerzései megvalósítása során törekednie kell a 

környezetvédelmi szempontok figyelembevételére. 

 

3.6 Az ajánlatkérő köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból, hogy a 

beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő 

ajánlattétel biztosítását. Amennyiben a beszerzés tárgyának természetéből adódóan 

részajánlattételi lehetőség biztosítható és az nem ellentétes a gazdasági ésszerűséggel, 

az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles lehetővé tenni a közbeszerzés egy részére 

történő ajánlattételt. Ebben az esetben az ajánlati felhívásban elő kell írni, hogy a 

közbeszerzés tárgyának mely elemeire lehet részajánlatot tenni. 

 

Hatály 

 

3.7 Személyi hatály: az ajánlatkérő valamennyi az Önkormányzat, mint ajánlatkérő 

által lefolytatandó közbeszerzési eljárása során köteles betartani a Kbt. és a 

közbeszerzési szabályzat előírásait. A közbeszerzés alanyi hatálya alá tartozó 

szervezetekről – főszabály szerint – a Kbt. 6. §-a rendelkezik. Ennek b) pontja 

kimondja, hogy az Önkormányzat, mint ajánlatkérő a Kbt. alanyi (személyi) hatálya alá 

tartozik. Az alanyi hatályt a beszerzés becsértékének megfelelően kell, esetenként 

vizsgálni és megállapítani. 

 

3.8 Tárgyi hatály: a szabályzat hatálya kiterjed minden az Önkormányzat, mint 

ajánlatkérő által lefolytatandó, a Kbt-ben, valamint az éves költségvetési törvényben 

meghatározott értékhatárt elérő vagy meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, építési 

koncesszió, valamint szolgáltatás és szolgáltatási koncesszió megrendeléssel 

kapcsolatos közbeszerzési eljárásra.  

 

3.9 Ezeken felül a szabályzat hatálya szintén kiterjed a fentiek körébe nem tartozó azon 

beszerzésekre, melyekre Tabdi Község Önkormányzata a közbeszerzés szabályait 

önkéntesen alkalmazza. 

 

3.10 A képviselő-testület egyedi ügyekben dönthet eseti közbeszerzési szabályzat és 

belső felelősségi rend, valamint önállóan kialakított eljárásrend alkalmazásáról a Kbt. 

123.§ alapján. Ebben az esetben az eseti felelősségi rendet, és az önállóan kialakított 

eljárásrendet a közbeszerzési eljárás megindítása előtt a képviselő-testületnek el kell 

fogadnia. 

 

 

IV.  A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA ELŐTT 

VIZSGÁLANDÓ KÉRDÉSEK 

 

Előkészítési szakasz 

 

4.1 Az Önkormányzat tárgyévre tervezett közbeszerzési eljárásairól közbeszerzési 

tervet kell készíteni. 

4.2 A teljes költségvetési évre vonatkozó közbeszerzési tervet a Képviselő-testület 

hagyja jóvá. 

 

A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell: 
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 a tervezett közbeszerzési eljárás megnevezését, 

 

 a tervezett közbeszerzési eljárás tárgyát, 

 

 a tervezett közbeszerzési eljárás fajtáját, 

 

 az eljárás lefolytatásának idejét 

 

 a szerződés teljesítésének tervezett idejét, 

 

4.3 A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, 

amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 

 

4.4 A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre 

vonatkozó eljárás lefolytatásának a kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a 

közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest 

módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem 

látható okból előállt közbeszerzési igény, vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az 

esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás 

felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

 

4.5 A közbeszerzési terv nyilvánosságára, megőrzési idejére, megküldésére egyebekben 

a Kbt-ben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. A közbeszerzési tervet az 

Önkormányzat honlapján kell nyilvánosságra hozni.  

 

 

A közbeszerzési eljárás megindítása előtt vizsgálandó kérdések 

 

4.6 Az értékhatár figyelembevételével kell eldönteni, hogy a közbeszerzésekre a Kbt. 

mely részében meghatározott eljárási rendet kell alkalmazni. 

 

4.7 A közbeszerzés csak akkor indítható meg, ha a szükséges anyagi fedezet 

rendelkezésre áll. Amennyiben a közbeszerzés anyagi fedezete nem áll rendelkezésre, 

de az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog 

benyújtani, a közbeszerzési eljárást meg lehet indítani, de ezt a körülményt a 

felhívásban szerepeltetni kell, és fel kell hívni az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40. § (4) 

bekezdésében foglaltakra is. 

 

4.8 A közbeszerzési eljárás (amennyiben nem tervpályázatról van szó) elindításához az 

is szükséges, hogy az Önkormányzat rendelkezésére álljanak a közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötendő szerződéshez szükséges engedélyek (pld.: jogerős és 

végrehajtható építési engedély) 

 

4.9 Az eljárás fajtájának kiválasztása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a 

közbeszerzések alapeljárása a nyílt és a meghívásos eljárás, más eljárásfajta csak akkor 

alkalmazható, ha annak a Kbt.-ben meghatározott feltételei teljes körűen és 

bizonyíthatóan fennállnak. 
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V. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK 

FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI 

 

5.1. A közbeszerzési eljárások előkészítésére, a benyújtott ajánlatok értékelésére, 

valamint a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre vonatkozó javaslat elkészítésére és 

előterjesztésére Bíráló Bizottságot kell létrehozni. 

 

5.2. A Bíráló Bizottság tagjait a Polgármester nevezi ki megbízólevéllel. 

 

5.3. A Bíráló Bizottságnak kötelezően tagjai a Polgármester által kijelölt megfelelő 

pénzügyi, jogi, közbeszerzési és a beszerzés tárgyával kapcsolatos szakértelemmel 

rendelkező személyek. 

 

5.4. A Polgármester feladata az eljárást megindító felhívások, illetve dokumentációk 

elfogadása a Bíráló Bizottság véleménye alapján. 

 

5.5. A közbeszerzési eljárások eljárást lezáró döntéseit, illetve két szakaszból álló 

eljárás esetén a részvételi szakaszt lezáró döntést a képviselő-testület hozza meg.  

 

5.6. Nem lehet a Bíráló Bizottság tagja az a természetes személy, akivel szemben a Kbt. 

24. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok fennáll. 

 

5.7. A képviselő-testület döntéseit többségi szavazással hozza meg, ahol minden 

képviselő-tag egy, azaz egy szavazattal rendelkezik. A képviselő-testület akkor 

határozatképes, döntésképes, ha tagjainak több, mint a fele jelen van. Az eljárást lezáró 

döntés meghozatala esetén név szerinti szavazást kell alkalmazni. 

 

5.8. Tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén, a tárgyalás megkezdése előtt az 

ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmassága, és a kizáró okok hatálya alá 

tartozása tekintetében a polgármester jogosult döntést hozni a bíráló bizottság javaslata 

alapján. 

 

Speciális eljárási szabályok 

 

5.8 Részben vagy egészében európai uniós támogatásból megvalósuló beruházások 

közbeszerzési eljárása során a 2007-2013 programozási időszakban az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) előírásait is 

alkalmazni kell. 

 

A résztvevőkre vonatkozó szabályok 

 

 

5.9 A Bíráló Bizottság feladata: 

 

 a beszerzés tárgyának és értékének megfelelő fajtájú eljárás kiválasztása,  

 

 a közbeszerzési eljárást megindító hirdetménynek az ajánlatkérő nevében eljáró 

személlyel történő leegyeztetése, ellenőrzése és véglegesítése,  
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 az ajánlattevők részére rendelkezésre bocsátandó dokumentáció, ismertető 

elkészítése, ellenőrzése és véglegesítése, 

 

 szükség esetén az ajánlati biztosíték összegének megállapítása, 

 

 részvétel az ajánlatok bontásánál, értékelésében, a rendelkezésre bocsátott 

bírálati lapok kitöltése, 

 

 indokolás, írásbeli szakvélemény készítése a bírálatról. 

 

5.10 A bíráló bizottság legalább három főből, de mindig páratlan számú tagból áll és 

akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. A bíráló bizottság 

döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A bíráló bizottság üléseiről és döntéseiről 

jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

5.11 A bíráló bizottság tagja olyan természetes személy lehet, akivel szemben nem 

állnak fenn a Kbt. 24. § -ban meghatározott kizáró okok. Erről minden bíráló bizottsági 

tagnak – minden esetben – írásban kell ún. összeférhetetlenségi és titoktartási 

nyilatkozatot tenni. 

 

5.12 Az ajánlatok formai és tartalmi kellékeinek vizsgálata során a bíráló bizottság dönt 

az ajánlatok formai érvényességéről, és amennyiben az ajánlatkérő az ajánlati 

felhívásban előírta, a hiánypótlás lehetőségét biztosítania kell.  

 

5.13 A bíráló bizottság az ajánlatkérő nevében köteles írásbeli felvilágosítást kérni az 

ajánlattevőtől – a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett –, ha nem egyértelmű 

kijelentéseket tartalmaz az ajánlata.  

 

5.14 Az ajánlatkérő nevében a bizottság köteles írásban indokolást kérni, ha az ajánlat 

kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz. E tekintetben a bíráló bizottság 

valamennyi értékelési szempont esetében – az összes körülmény mérlegelésével – dönt. 

 

5.15 Az ajánlatban szereplő nyilvánvaló számítási hibát a bíráló bizottság az 

ajánlatkérő nevében köteles kijavítani úgy, hogy azokat a részadatokat veszi alapul, 

amelyeket az ajánlat a beszerzés egyes részelemeire vonatkozóan közöl. A számítási 

hiba javításáról köteles a bizottság az összes ajánlattevőt egy időben, haladéktalanul és 

írásban értesíteni. 

 

Az ajánlatok értékelése 

 

5.16 Az ajánlatok értékelését bíráló bizottság végzi a Kbt. vonatkozó szabályainak 

maximális betartásával. A bíráló bizottság elnöke szükség esetén külső szakértőket is 

bevonhat az értékelésbe. Az értékelés első fázisában az ajánlatokat formai szempontból 

kell megvizsgálni, majd az érvényes ajánlatokat érdemben is értékelni kell. Bírálati 

szempont a legalacsonyabb ellenszolgáltatás vagy az összességében legelőnyösebb 

ajánlat lehet. 

 

5.17 A bíráló bizottság írásbeli szakvélemény készítésével segíti, de nem kötelezi a 

döntéshozót. Az írásbeli szakvélemény tartalmazza a beérkezett ajánlatok 

összehasonlítására vonatkozó adatokat, (az összességében legelőnyösebb pályázat 
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kiválasztása esetén valamennyi részszempont vonatkozásában), az ajánlati felhívásban 

meghatározott pontozási rendszer alkalmazása során adott pontszámokat, illetve az 

egyes pontszámokra vonatkozó részletes szakmai indokokat. Az írásbeli szakvélemény 

készítésével a Bíráló Bizottság jegyzőkönyvben tesz javaslatot a nyertes ajánlattevőre 

vagy amennyiben az ajánlatkérő az ajánlati/ajánlattételi felhívásban rögzítette a 

második legkedvezőbb ajánlatot tevőre. 

 

VI. DÖNTÉSHOZATAL 

 

6.1 A képviselő-testületnek döntenie kell 

 

 A benyújtott ajánlatok érvényességéről, érvénytelenségéről 

 A nyertes ajánlattevőről 

 Ha ezt előírta az eljárást megindító hirdetményben a második legjobb 

ajánlattevőről 

 A közbeszerzési eljárás eredményességéről, eredménytelenségéről 

 

6.2 Amennyiben a képviselő-testület a bíráló bizottság írásbeli szakvéleménytől eltérő 

döntést hoz, azt írásban köteles megindokolni, és az indokolást a közbeszerzési eljárás 

anyagához csatoltan, legalább 5 évig köteles megőrizni. 

 

Szerződéskötés 

 

6.3 A szerződést az önkormányzat képviseletében eljárva a képviselő-testület 

felhatalmazása alapján a Polgármester írja alá.   

 

VII. DOKUMENTÁLÁS 

 

Az iratok megőrzése 

 

7.1 Ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárást írásban köteles dokumentálni. A 

dokumentálásnak ki kell terjednie az előkészítéstől a szerződés teljesítéséig.  

 

7.2  A közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi iratot az ajánlatkérőnek a 

közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 5 évig 

meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az 

iratokat annak jogerős befejezéséig meg kell őrizni.  

 

A közbeszerzési eljárás nyilvánossága 
 

7.3 Az ajánlatkérő köteles a Kbt-ben meghatározott adatokat, információkat, 

hirdetményeket közbeszerzési eljárásonként csoportosítva honlapján közzétenni. 

 

Éves statisztikai összegzés 

 

7.4 A költségvetési év végén az éves közbeszerzésekről éves összegzést kell készíteni. 

Az éves összegzést a Polgármester küldi meg a Közbeszerzési Hatósága részére 

tárgyévet követő év május 31-ig.  
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Egyéb rendelkezések 

 

7.5 Amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci 

magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a 

továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. 

cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal 

feltételezi, köteles azt – a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint 

– jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak. 

 

VIII. Záró rendelkezések 

 

8.1  Jelen szabályzat 2013. április 1-én lép hatályba. 

 

8.2. A szabályzatban foglaltakat a hatályba lépést követően megindított közbeszerzési 

eljárásokra kell alkalmazni. 

 

 

Kaskantyú, 2013. március _____ 

 

 

 

 Ujházi Zsolt 

 polgármester 
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1. melléklet 

                                              

A Kaskantyú Község Önkormányzata a közbeszerzései eljárásai során alkalmazandó 

belső felelősségi rendjének szabályai 

 

A szabályozás célja 

 

A szabályozás célja a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű 

nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a 

verseny tisztaságának biztosítása érdekében a Kbt. 22.§ (1) bekezdése alapján az 

ajánlatkérő nevében eljáró, illetve közbeszerzési eljárásba bevont személyek, illetve 

szervezetek felelősségi rendjének megállapítása, összhangban a beszerzési 

szabályzatban foglaltakkal. 

 

 

A kötelezettségvállaló (a Polgármester) felelősséggel tartozik azért, hogy: 

 

 a közbeszerzések során ajánlatkérő a Kbt. rendelkezései szerint járjon el, 

 

 a közbeszerzési eljárás megindítására a közbeszerzéshez szükséges anyagi 

fedezet biztosításával kerüljön sor, 

 

 közbeszerzési eljárás mellőzésével megvalósuló beszerzésre ne kerüljön sor, 

 

 az értékhatár figyelembe vételével megfelelő eljárási rendet alkalmazzon az 

ajánlatkérő.  

 

 megfelelő szakértelem és a Kbt.-ben meghatározott összeférhetetlenségi 

szabályok figyelembevételével kerüljön sor a bíráló bizottság létrehozására 

 

Bizottság elnökének feladata és felelőssége: 

 

 a bizottság munkájának megszervezése, irányítása, 

 

 a bizottság tagjaival kapcsolatos összeférhetetlenség vizsgálata, szükség esetén 

a bizottsági tag visszahívásának és új tag megbízásának kezdeményezése, 

 

 a bizottsági határozatok, jegyzőkönyvek megfogalmazásakor törvényességi és 

szakmai követelmények érvényesítése, 

 

 az eljárást lezáró döntés, illetve írásbeli szakvélemény előkészítése. 

 

 

Bizottsági tagok feladatai és felelőssége 

 

 a bizottsági ülésen való részvétel,  

 

 az ajánlattevők szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi, gazdasági és 

műszaki alkalmasságára vonatkozó szempontrendszer kidolgozásával, továbbá 
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az elbírálási szempontok meghatározásával a közbeszerzési eljárást megindító 

hirdetmény összeállítása, 

 

 a közzétett elbírálási szempontok alapján a benyújtott ajánlatok értékelése és a 

szavazásra feltett kérdésekben – álláspontjukat indokolva – szavazás illetve 

nyilatkozat megtétele, 

 

 a bizottság elnöke által felvetett – a bíráló bizottság munkáját segítő - 

kérdésekre a legjobb tudásuk szerinti válaszadás, 

 

 összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat megtétele és aláírása. 

 

Ajánlatkérő nevében eljáró személy, szervezet 

 

Felelős az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok rendelkezésre bocsátásáért, 

a jegyzőkönyvek elkészítéséért, elküldéséért, valamint az eljárás során a szükséges 

hirdetmények közzétételéért, elküldéséért, eljárási cselekmények lefolytatásáért. 

 

Közbeszerzési szakértő vagy tanácsadó (külső személy vagy szervezet) 

 

Felelős a vele megkötött szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséért. Ezen 

kívül felelős a közbeszerzési eljárás hirdetményeinek és dokumentációjának 

szabályszerű elkészítéséért és az egész eljárás folyamán minden eljárási cselekményért, 

valamennyi anyagi és eljárási szabály betartásáért. 

 

Egyéb 

 

Az eljárás megindítására jogosult és a kötelezettségvállaló személy hatáskörébe tartozik 

a közbeszerzési eljárások szabályszerű lefolytatása ellenőrzésének elrendelése, a 

szabálytalan vagy a közbeszerzési eljárás tisztaságát sértő esetek kivizsgálása és a 

szükséges intézkedések megtétele. 

 

A jogvitákban az ajánlatkérőt a bíráló bizottság elnöke, vagy az ajánlatkérő által 

meghatalmazott személy képviseli, de a jogkövetkezmény viselése (személyi felelősség 

megállapítása mellett is) az ajánlatkérőt terheli. 

 

A beszerzési szabályzatban foglaltak megsértése esetén a felelősség megállapítása csak 

felróhatóságon alapulhat. 

 

Amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság a felelősségi rend alapján konkrét 

személlyel szemben bírság kiszabásáról intézkedik, a bírság megfizetését az ajánlatkérő 

átvállalja. Amennyiben a felróható magatartás egyben kártérítési vagy fegyelmi 

felelősséget alapoz meg, úgy ezen eljárások lefolytatásától, nem lehet eltekinteni. 

 

A közbeszerzési eljárás során közreműködő szaktanácsadó, szakértő, illetve a 

közbeszerzési eljárás lebonyolítására felkért bonyolító, az általa konkrét közbeszerzési 

eljárásban okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel. 
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2. melléklet 

 

Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat 

 

Alulírott 

……………………………………………………….………………..…………………

(cím/székhely:  

 

…………………………………………………………………….........………………), 

mint az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba bevont személy a Kaskantyú 

Község Önkormányzata (székhely: 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16.) ajánlatkérő által 

az alábbi beszerzés tárgyában lefolytatásra kerülő nyílt közbeszerzési eljárással 

kapcsolatban kijelentem, hogy velem szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  24. §-ában foglalt kizáró körülmények, 

összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. Rendelkezem továbbá a Kbt. 8. §-a által 

megkövetelt megfelelő szakértelemmel. A közbeszerzési eljárás beszerzésének tárgya:  

 

…………………………………… 

 

Egyúttal kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott, a 

Kbt. 80. §. (1) bekezdésében és a Polgári Törvénykönyv 81. §-ának (2)-(3) 

bekezdésében így meghatározott üzleti titkot megőrzöm. 

 

Kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy a Bíráló Bizottság munkáját és a 

döntéshozó döntésének előkészítését lelkiismeretesen, a szakmai tudásomnak 

megfelelően segítem, és tudomásul veszem, hogy a Kbt. 22. §-ában foglaltak alapján a 

Bíráló Bizottság tagjaként a többi taggal együttesen a döntéshozó elé terjesztett 

javaslatok megalapozottságáért felelek. 

 

Kaskantyú, …………………………... 
 

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

az ajánlatkérő nevében eljáró 

vagy az eljárásba bevont személy 

(szervezet) aláírása 

 

 
 

5.) napirend 

A 2013. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 

 

(Írásos előterjesztés kiküldve) 

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos 

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

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 
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Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

25/2013. (III. 28.) sz. határozat 

Közbeszerzési terv jóváhagyása 

HATÁROZAT  
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi összesített közbeszerzési 

tervét a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a 

határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja. Felkéri a polgármestert, hogy az 

önkormányzat hivatalos honlapján történő megjelenésről gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

25/2013.(III. 28.) sz. határozat 1. sz. melléklete 

 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

   6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16. 

 
KÖZBESZERZÉSI TERV 

2013. év 

 
A közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

CPV 

kód 

Irányadó 

eljárás-

rend 

Tervezett 

eljárási 

típus 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 

sor került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja vagy 

a szerződés 

időtartama 

I. Árubeszerzés - - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

II. Építési 

beruházás 

- - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

III. Szolgáltatás 

megrendelés 

- - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

IV. Építési 

koncesszió 

- - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

V. Szolgáltatási 

koncesszió 

- - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 
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6.) napirendi pont 

Közútkezelői hozzájárulás 

(Írásos előterjesztés kiküldve) 

 

Ujházi Zsolt polgármester az S&U Szinkron Family Bt. közútkezelői kérelem tárgyalásakor 

bejelenti személyes érintettségét, mivel a kérelmező Bt. ügyvezetője a házastársa. Kéri a 

döntéshozatalból való kizárását. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az alábbi 

határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

      /2013. (   ) sz. határozat 

Kizárás döntéshozatalból 

 

HATÁROZAT TERVEZET  
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a S&U Szinkron Family Bt. közútkezelői kérelmének 

elbírálásakor Ujházi Zsolt polgármestert a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény 49. § (1) bekezdése alapján a döntéshozatalból kizárja, mivel a kérelmező a 

polgármester házastársa. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: képviselő-testület 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

26/2013. (III. 28.) sz. határozat 

Kizárás döntéshozatalból 

HATÁROZAT  
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a S&U Szinkron Family Bt. közútkezelői kérelmének 

elbírálásakor Ujházi Zsolt polgármestert a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény 49. § (1) bekezdése alapján a döntéshozatalból kizárja, mivel a kérelmező a 

polgármester házastársa. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: képviselő-testület 

 
A napirendhez egyéb hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés 

szerinti határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: Ujházi Zsolt polgármester  

A kizárás indoka: A kérelmező házastársa. 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 
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27/2013. (III. 28.) sz. határozat 

Közútkezelői hozzájárulás S&U Szinkron 

Family Bt. részére 

 

HATÁROZAT 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete S&U Szinkron Family Bt. ( székhely: 

6211 Kaskantyú, Bercsényi u. 63.) kérelmére a Kaskantyú 0103/18 hrsz. szám alatti építési 

beruházás építési engedélyének kiadásához a Kaskantyú 0103/67 hrsz-ú út vonatkozásában, 

mint a közút kezelője a közútkezelői hozzájárulást kikötés nélkül megadja 

 

A Képviselő-testület a közútkezelői hozzájárulást a közúti közlekedésről szóló 1988. I. 

törvény 42/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján adta ki.   

A közútkezelői hatáskört a közútkezelői hozzájárulást a közúti közlekedésről szóló 1988. I. 

törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 42/A. § (2) bekezdése szerint, ha a közút kezelője a feltételek teljesítéséhez is köthető 

hozzájárulását megtagadja, vagy a hozzájárulás iránti kérelem előterjesztésétől számított 30 

napon belül nem nyilatkozik, vagy a kérelmező az előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a 

kérelmező a közlekedési hatósághoz (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési 

Felügyelősége 6000 Kecskemét, István krt. 19/a.) fordulhat.  

A közlekedési hatóság a tevékenységet engedélyezheti, és feltételekhez kötheti, vagy a közút 

kezelője által előírt feltételeket módosíthatja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 
A napirendhez egyéb hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés 

szerinti határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

28/2013. () sz. határozat 

Közútkezelői hozzájárulás Antóni 

Tamás részére 

HATÁROZAT  
 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete Antóni Tamás 6400 Kiskunhalas, 

Radnóti u. 86. szám alatti lakos kérelmére a Kaskantyú 0143/12 hrsz. számú ingatlan 

földkábeles elektromos fogyasztói lecsatlakozás kiépítéséhez a Kaskantyú 0143/125 hrsz-ú út 

vonatkozásában, mint a közút kezelője a közútkezelői hozzájárulást kikötés nélkül megadja 

 

A Képviselő-testület a közútkezelői hozzájárulást a közúti közlekedésről szóló 1988. I. 

törvény 42/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján adta ki.   
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A közútkezelői hatáskört a közútkezelői hozzájárulást a közúti közlekedésről szóló 1988. I. 

törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 42/A. § (2) bekezdése szerint, ha a közút kezelője a feltételek teljesítéséhez is köthető 

hozzájárulását megtagadja, vagy a hozzájárulás iránti kérelem előterjesztésétől számított 30 

napon belül nem nyilatkozik, vagy a kérelmező az előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a 

kérelmező a közlekedési hatósághoz (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési 

Felügyelősége 6000 Kecskemét, István krt. 19/a.) fordulhat.  

A közlekedési hatóság a tevékenységet engedélyezheti, és feltételekhez kötheti, vagy a közút 

kezelője által előírt feltételeket módosíthatja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 
 

7.) napirendi pont 

Bejelentések, egyéb ügyek 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Menetrendi javaslatokat kér be a Volán. Mindenképpen kérni fogjuk a menetrendek 

kihelyezését. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Az iskolabusz mentesíti a járatokat. Ha ezzel járnának nem lenne elég. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Piaci napokon is nagyon kevesen járnak be.  

 

Turú Gyula képviselő: 

Óvoda mikortól lesz 17 óráig nyitva.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Egyeztetni kellene az óvónőkkel.  

 

Kelemen István képviselő: 

Ezt tőlem is kérdezte több szülő. Nem rugalmas. A nyári szünet se vegyen igénybe olyan sok 

hetet. Azoknak a szülőknek, akik dolgoznak, nagyon nehéz lesz a gyermekek elhelyezése. 

Megoldást kell keresni. Ilyen rövid óvodai nyitva tartás nincs a környéken máshol. Hogy van 

az, hogy nem fér bele a munkaidőbe? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Az SZMSZ-t leadták, átnézzük. Beszéltem az óvónővel. Olyan testületi ülést szeretnék, ahol 

az óvoda, az iskola és a civil szervezetektől két-két képviselő (nem a testület tagjai) jelen 

lesznek. A gyakorlati működést és működtetést kell megbeszélni.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

A kötelező óraszám még mindig nem egyértelmű, nem tudjuk, hogy pontosan mi tartozik 

bele, a foglalkozások vagy minden.  
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Kiss Pál képviselő: 

8 óra heti óraszám nem egyenlő napi 8 óra munkával. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Ennek utána kell néznünk. Tudnunk kell, hogy mit követelhetünk meg. Nyári nyitva tartás 

ideje alatt egyedül lesz a vezető óvónő. Fontos, hogy jól működjön. Nem tudjuk, hogy mi 

várható el, mire kötelezhető. Ebben segítséget fogok kérni. Óvónővel holnap is lesz 

megbeszélésünk. Mindenkit telefonon értesítek, hogy az 5 óráig tartó nyitva tartás mikortól 

biztosítható.  

 

Kelemen István képviselő: 

Orvosi rendelő átkerülése mikor lesz? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

3 éve próbálkozunk pénzt szerezni erre. Nem kevés pénz kell. Most majd tudunk ebben az 

ügyben is lépni. A doktornő nem szeretne átköltözni. Készen van az orvosi rendelő, csak a 

vizes blokk okoz problémát. Használatbavételi engedély kell hozzá. Nem volt mögötte forrás. 

A háttérben rengeteg „agyalás” folyik. Szeretném kérni a testület támogatását, hogy ez minél 

előbb megvalósulhasson. Ilyen szemmel nézzük mindazt, ami körülöttünk történik.  

A hóeltakarítás rendben ment. Nem volt olyan út, ami elzárttá tette volna a települést. 

Folyamatosan dolgoztunk a külterületi utakon is.  

 

Kiss Pál képviselő: 

Miért a Takács Gyurinak kellett a havat takarítani a Művelődési Ház előtt, amikor vannak 

helyette közmunkások? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Nem helyette, hanem mellette vannak közmunkások. Neki is ez a munkahelye, ahol meg kell 

jelennie és dolgoznia. A Szeg János az iskolánál, a Takács György a Művelődési Ház előtt 

dobálja a havat. A közmunkásoknak is megvolt a feladatuk.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Neki is van munkaideje, amit le kell dolgoznia. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A Temetőnél több mint 20 közmunkás segített neki. Bizonyos munkaterületeken kell, hogy 

irányítson, de a saját munkáját is el kell látnia. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Sok dologról nem vagyunk tájékoztatva. Van 33 ember itt aki nem csinál semmit. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Ha része vagyok az Önkormányzatnak, akkor nem ellentétes válaszokat kell adni.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Ez nem igaz, dolgoznak. Ki van adva a feladatuk, amit le is ellenőrzünk. Mindnekinek nem 

fogunk tudni megfelelni. Miért nem állítják le azokat az embereket, akik ilyeneket állítanak. 

Semmi jelentősége nincs, a képviselők dolga ilyen esetben leállítani, vagy tájékoztatni a 

valóságról. 
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Kiss Pál képviselő: 

Az utcán hallottam a biciklikről is.  

 

Kelemen István képviselő: 

Nem biztos, hogy a hétköznapi feladatokról nekünk tudni kell.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Különbséget kell tenni a kinti információk között. El kell dönteni, hogy beáll – e abba a 

sorba? Nehéz megfelelni, de úgy korrekt, ha nem ülünk fel légből kapott és fals 

információknak, egy képviselőnek különbséget kell tennie, hogy mi igaz, és mi rosszindulat, 

azt gondolom, hogy ahonnan kapom a fizetésem, az mellett kiállok. Lehet a hivatalt szapulni, 

de a falu érdekeit sértjük. Erőlködhetünk egymással szemben, de annak a falu látja a kárát.  

 

Kiss Pál képviselő: 

Az illemhely is fel lett újítva, utána lebontottuk. Hova lett az onnan kitermelt kisméretű tégla? 

Minden nap megtalálnak valamivel. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

A főépületbe lett beépítve.  

 

Kelemen István képviselő: 

Jó lett volna, ha a polgármester a polgárőrgyűlésen ott lett volna, olyan lehetőség volt, ami 

ritkán adódik, és jó lenne, ha a többi rendezvényre is elmenne. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Március 16-án lehetett közlekedni a településen belül, be lehetett jutni a településre, és a 

külterületi utak is el voltak takarítva. Akkor volt az a hóesés, ami az ország nagy részét 

megbénította. Ott voltam a hóeltakarításnál, késve meg tudtam volna jelenni, de akkor már 

nem láttam értelmét, hogy csak a vacsorára menjek. Tehát nem azért nem voltam ott, mert 

nem érdekelt, hanem más dolgom volt. Mindig volt egy út, amin be lehetett jönni. Aki olyan 

mentalitással megy oda, hogy csakazért is megmondom a magamét, annak mondhatok én 

bármit, bármikor megtalál az, aki beszélni akar velem. Megtehettem volna, hogy inkább oda 

megyek, de akkor el lett volna teljesen havazva a település. Nem biztos, hogy annak örültek 

volna. A polgárőrök gyűlése rendben lezajlott, előtte és utána meg volt oldva a takarítás, 

mosogatás, minden rendelkezésükre állt, a parkolók el voltak takarítva. Miért alap úgy 

beállítani, hogy semmi segítséget nem kaptak, hogy senki sem segített. Sok ember munkája 

benne volt az előkészületekben is, miért nem lehet ezt is nézni? Bepótoljuk ezt, ezért 

mondtam, hogy szeretnék összehívni egy olyan ülést, ahol minden civil szervezetből két fő 

jelen van, és a két fő nem a testület tagjaiból fog állni, Ők akkor a testület képviseletében 

lesznek ott. Együtt szeretnék velük működni. Pályázatokban tudunk segíteni, bármelyik 

kolléganőm segít, ha megkeresik. Helyettük viszont nem tudjuk megtenni. Nem mi vagyunk 

mindennek a megoldója, de partnerek vagyunk.  

 

Kiss Pál képviselő: 

Egyre nehezebb civil szervezetet vezetni, mert a vezető magára van hagyva a munkában. 

Feladatot senki sem akar vállalni. Nagy ellentétek vannak az emberek között. Nincs már 

futball egyesület sem.  A polgármester is megkereshetné a civilektet. 

 

 

 



 26 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Nem a polgármesternek kell elindítani a civil szervezeteket. Minden intézményt felújítottunk, 

ingyen rendelkezésre áll a hely és az eszközök, ez szerintem nagyon nagy segítség. Ez nagy 

támogatás. Ha a közért akarunk tenni, azért össze is kell fogni. Menjünk el más településre ott 

nem így működik, ott fizetni kell a helyért és az eszközökért. Miért nem lehet ezt közvetíteni 

a külvilág felé?  

 

 

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

 

Kmft. 

 

     Ujházi Zsolt  Filus Jánosné 

       polgármester  jegyző 

 

  

 Hermanné Németh Andrea       Sáfár Jánosné 

            jkv. Hitelesítő        jkv. Hitelesítő   
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jzk. 1. számú melléklete 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2013.(III. 29.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

8/2011.(VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, 92/B. § (1) bekezdés 

a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

  

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2011 (VIII. 31.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Ör.) 8. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„Kaskantyú Község Önkormányzata a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást a 

Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Segítő Szolgálata (6200 Kiskőrös, Szűcs József 

utca 12.) útján biztosítja”  

 

2. § 

 

Az Ör. 1. melléklete e rendelet 1. mellékletére módosul. 

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  

(2)  A rendelet 2. §-a és az 1. melléklete 2013. május 1. napján lép hatályba. 

 

  

 Ujházi Zsolt Filus Jánosné 

 Polgármester jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2013. március 29. 

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné 

 jegyző 

  
1.melléklet a 4/2013.(III. 29.) önkormányzati rendelethez 

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

intézményi térítési díja 

 

Szociális ellátás Intézményi térítési díj 

 

Az Szt. 62. §-a alapján nyújtott étkeztetés 

(helyben fogyasztás és elvitel esetén) 

 

1 110,- Ft/ellátási nap ( Általános forgalmi 

adóval) 
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jzk. 2. számú melléklete 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2013.(III. 29.) önkormányzati rendelete 

A gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 

10/2008. (VI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 10/2008.(VI. 23.) önkormányzati 

rendelet 1.§-a helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„Az önkormányzati konyhán biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 

                      

 

 Óvoda egész napos 410 Ft. 

 tízórai + ebéd 330 Ft. 

 tízórai 80 Ft. 

 

 Iskola napközi 445 Ft. 

 tízórai+ebéd 366 Ft. 

 menza  286 Ft. 

 tízórai 80 Ft. 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba és 2013. május 2. napján hatályát veszti. 

 

 (:Ujházi Zsolt:) (:Filus Jánosné:) 

  polgármester jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2013. március 29. 

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla   

 

  Filus Jánosné 

  jegyző 

 

  

 

 


