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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

8/2013. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én 

(péntek) napján 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, Sáfár Jánosné, Turú Gyula, Hermanné 

Németh Andrea, Kelemen István képviselők. 

Filus Jánosné jegyző, 

Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Hiányzik:     Kiss Pál képviselő 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. Jegyzőkönyv hitelesítőknek 

javasolja: 

 

Kelemen István és Turú Gyula képviselőket 

 

A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők 

személyére tett javaslatot és a javasolt napirendet az alábbiak szerint.  

 

NAPIREND 

 

1.) Pályázat benyújtása új ravatalozó építésére  

Előterjesztő: Polgármester 

 

2.) Tulajdonosi hozzájárulás pályázat benyújtásához Rendezvényterület fejlesztéséhez  

Előterjesztő: Polgármester  

 

3.) Bejelentések, egyéb ügyek 

 

1.) napirend 

Pályázat benyújtása új ravatalozó építésére 

 

(Írásos előterjesztés kiküldve) 
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Ujházi Zsolt polgármester: 

Erre a célra már tavaly beadtuk a pályázatot, de az előzetes egyeztetések ellenére sem nyert. 

Utólag derült ki, hogy új épületre nem lehet pályázni. A mostani kiírás ezt megengedi. 

Javasolom, hogy változatlan tartalommal nyújtsuk be a pályázatot az új ravatalozó építésére. 

A költségvetésünkben az önrész rendelkezésre áll, mivel az óvodai energetikai pályázat 

önereje felszabadul, és azt át tudjuk erre csoportosítani. 

 

A képviselők egyetértettek a pályázat beadásával. 

 

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: 

 
46/2013.(VI. 14.)sz. határozat 

LEADER pályázat benyújtása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete 

1. Pályázatot nyújt be az ÜDE - KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi 

Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében a 6. számú intézkedés a 

Közösségi célú fejlesztés, helyi életminőség javítása célkitűzés megvalósítása 

témakörben.  

2. A ravatalozó megépítésének a helye a Kaskantyú 018/75 hrsz-ú, az önkormányzat 

tulajdonában lévő ingatlan. 

3. A beruházás összköltsége: 21.263.919 Ft, mely 16.743.243 Ft nettó és 4.520.676 Ft 

ÁFA összeget tartalmaz. Az ÁFA tartalmat önerőként kell biztosítani. Az önerő 

összegét a 2013. évi költségvetésben biztosítja. 

4. Felhatalmazza Ujházi Zsolt polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa. 

5. A pályázat beadásával kapcsolatosan esetlegesen felmerülő költségeket az 

önkormányzat fedezi.  

Határidő: június 17,  augusztus 31. 

Felelős: polgármester 

 
 

2.) napirend 

Tulajdonosi hozzájárulás pályázat benyújtásához Rendezvényterület fejlesztéséhez 

 

(Írásos előterjesztés kiküldve.) 
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A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos 

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

 
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: 

 
47/2013.(VI. 14.)sz. határozat 

Tulajdonosi hozzájárulás 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja Kaskantyú Községért 

Közalapítvány számára, hogy a Kaskantyú 53. hrsz-ú, helyileg Kaskantyú, Petőfi Sándor utca 

2. szám alatti Rendezvényterület fejlesztésére pályázatot nyújtson be.  

 

A tulajdonosi hozzájárulás tárgya: 

6. Kaskantyú Községért Közalapítvány a Kaskantyú 53. hrsz-ú, helyileg Kaskantyú, 

Petőfi Sándor utca 2. szám alatti Rendezvényterület fejlesztésére pályázatot nyújt be 

az Üde-Kunság Vidékfejlesztési Egyesülethez LEADER Helyi Akciócsoport Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében a 6. számú intézkedés a Közösségi célú 

fejlesztés, helyi életminőség javítása célkitűzés megvalósítása témakörben, a meglévő 

szabadtéri színpad tetőszerkezetének – és két darab filagória megépítésére, és vállalja 

a nyertes pályázati döntés esetén annak – a pályázatban foglaltak szerinti – 

megvalósítását.  

7. Jelen tulajdonosi hozzájárulás érvényességi időtartama 2013. június 15. – 2023. 

december 31. napjáig. 

8. Kaskantyú Község Önkormányzata és Kaskantyú Községért Közalapítvány vállalja, 

hogy a pályázatban előírt üzemeltetési kötelezettség lejártáig az egységes arculatot 

maghatározó elemeken változtatást nem végeznek. 

9. Felhatalmazza Ujházi Zsolt polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 

Határidő: június 17. augusztus 31. 

Felelős: polgármester 

 

 
3.) napirend 

Bejelentések, egyéb ügyek 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A Nemzetőrség képviselője megkeresett, Kopjafa adományozás ügyében. Minden költséget 

fedeznek, és amennyiben a testület engedéyezi, a falunapon ez ünnepélyesen felavatásra 

kerülne. Nem volt eddig olyan területünk, ahol a nemzeti ünnepeket meg tudtuk volna 

ünnepelni. Arra gondoltam, hogy a Rendezvényterület bejáratánál (színpad oldala előtt) méltó 

helyen lenne. Van – e más ötlet? 
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Hermanné Németh Andrea képviselő: 

A parkban nem lenne jobb? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A kettős kereszt sem látszik. A vízmű épületével még nem tudjuk, hogy mi lesz. A 

Rendezvényterület pedig folyamatos – előre eltervezett – bővítésen, felújításon megy 

keresztül. Átadás, falunapon 13.00 órai időpontban, kb. 50 fő érkezik erre az alkalomra. 

 

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

tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
       /2013.(VI. 14.)sz. határozat 

Kopjafa elhelyezése 

H A T Á R O Z A T TERVEZET  
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete egyetért az önkormányzat tulajdonában lévő, Petőfi u. 

2. szám alatti rendezvényterületen emlékoszlop (kopjafa) elhelyezésével.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az emlékoszlop ingyenes átvételéről szóló 

megállapodást megkösse.  

 

Határidő: augusztus 24. 

Felelős: polgármester 

 
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: 

 
48/2013.(VI. 14.)sz. határozat 

Kopjafa elhelyezése 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete egyetért az önkormányzat tulajdonában lévő, Petőfi u. 

2. szám alatti rendezvényterületen emlékoszlop (kopjafa) elhelyezésével.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az emlékoszlop ingyenes átvételéről szóló 

megállapodást megkösse.  

 

Határidő: augusztus 24. 

Felelős: polgármester 

 

 
 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Június 23-án délután tartjuk az Idősek napját. Készülnek a meghívók, és minden időset 

személyesen keresünk meg a rendezvényre szóló meghívóátadásával. Műsorral az iskolások és 

óvodások készülnek. Azt szeretném kérni, hogy a képviselők, mint házigazdák vegyenek részt 

a rendezvényen. A rendezvényterületen kényelmesen el fogunk férni, szép a környezet, adott a 

színpad. Vacsora: húsos káposzta. Főzés bográcsokban.  

 

Kelemen István képvislő: 

Nem tudok a rendezvényen megjelenni, nem leszünk itthon.  
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Turú Gyula képviselő: 

Többen jeelzték, hogy a Hunyadi utcai buszmegállóhoz jó lenne egy fellépő.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Nem a mi tulajdonunk az út.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A Közútkezelő tulajdona. Valószínűleg buszöböl kialakítását engedélyezné. Utána fogok 

nézni. Engedély nélkül nem lehet. Ellenőrzik.  

 

Kelemen István képvislő: 

Még mindig nincs körzeti megbízott, ilyen máshol nincs. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Rendőrség hatásköre, nem szólhatunk bele. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

A konyhánál lévő átereszek milyen célt szolgálnak? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Vannak részek, ahol cserélnünk kell (Ady E.utca vége, külterületi csatornáknál), valamint ha a 

lakosságnak igénye van rá, vehet.  

 

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

 

Kmft. 

 

     Ujházi Zsolt  Filus Jánosné 

       polgármester  jegyző 

 

  

 Kelemen István      Turú Gyula  

            jkv. Hitelesítő        jkv. Hitelesítő   


