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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

9/2013. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 19. (szerda) 

napján 14
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: 

 

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.) Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit ZRT javaslat kérése ideiglenes forgalmazás 

ellátására.  

Előterjesztő: Polgármester 

 

2.) Mezőőri pályázatok elbírálása.  

Előterjesztő: Polgármester  

 

3.) Bejelentések, egyéb ügyek 

 

1.) napirend 

Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit ZRT javaslat kérése ideiglenes forgalmazás 

ellátására. 
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Ujházi Zsolt polgármester: 

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit KFT megkereséssel élt az önkormányzat felé, 

mert a településünkön a koncessziós pályázati eljárás lefolytatását követően  a dohánytermék-

kiskereskedelmi jogosultság július 16. napjától betöltetlen. Az új pályázati eljárás 

lefolytatásáig az átmeneti időszakra javaslatot kérnek, hogy ki lássa el ezt a tevékenységet. A 

településen egy helyen lesz biztosítva, a személyi és az előírt egyéb feltételeket nagyon nehéz 

teljesíteni, de ez nem a mi döntési helyzetünk lesz. A VIDÉK ABC üzemeltetője már jelezte, 

hogy szeretné ezt (átmeneti időszak) ellátni, tegnap pedig még egy kérelem érkezett a Bambi 

tualjdonosától. Így kettőből kell választania a testületnek. Egy javaslat, két jelentkező. A 

testület véleményét el kell küldeni a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit KFT-nek.  

Észérvek alapján, folytonosság figyelembevételével kellene gondolkodni. Abba pedig, hogy 

ez után ki fog trafikot üzemeltetni nem lesz beleszólási jogunk. Jó lenne, ha kaskantyúit 

választanának majd.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Azt, hogy eredetileg ki küldött be pályázatot, és ki fog még pályázni nem tudjuk.  

Ismerteti a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. levelét. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Nagyon nehéz helyzet, hogy erről nekünk kell dönteni, hiszen nem tudunk olyan döntést 

hozni, hogy ne sértődjön meg a másik fél. Ez egy szubjektív és nem szakmai döntés. Valaki 

ellen dönteni kell, és nem fogja jó néven venni. Ez érthető. 

 

Kelemen István képviselő: 

Kettőt nem javasolhatunk. A nemzeti koncesszióhoz mi köze van a testületnek? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Döntenünk kell. Okulva az eddigi pályázatok körül történtekből valószínűleg a döntés 

megalapozásához több fórumot is meghallgatnak, hogy közösségi szintű döntést hozzanak. 

Lehet érveket ütköztetni, nézzük folyamatában és folytonosságában a történetet és ez alapján 

hozza meg mindenki a döntését. 

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

Az ügy tárgyalásával kapcsolatban bejelentem személyes érintettségemet, mivel a VIDÉK 

ABC üzemeltetője a házastársam. Egyúttal nyilatkozom, hogy a szavazásban nem veszek 

részt. Kérem ennek tudomásul vételét. 

 

A testület tudomásul veszi Kukucska Sándor bejelentését.  

 

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

határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 
 

  /2013.(VI. 19.)sz. határozat 

Javaslat dohánytermék ideiglenes 

forgalmazására 

 

HATÁROZAT TERVEZET  
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete Kaskantyú településen a dohánytermék ideiglenes 

jelleggelű kiskereskedelmi forgalmazására a VIDÉK ABC Kft-t javasolja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő  

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 4 igen és 1 nem szavazattal, az alábbi határozatot 

hozta: 

 
49/2013.(VI. 19.)sz. határozat 

Javaslat dohánytermék ideiglenes 

forgalmazására 

 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete Kaskantyú településen a dohánytermék ideiglenes 

jellegű kiskereskedelmi forgalmazására a VIDÉK ABC Kft-t javasolja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
 

2.) napirend 

Mezőőri pályázatok elbírálása 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Tavaly már döntöttünk a Mezőőri Szolgálat beindításáról. 600 Ft/ha/ év hozzájárulást 

állapítottunk meg, ami oly mértékű bevételi alapot képez, hogy nem lesz mínuszos a 

működtetése. Kb. 2000 ha terület után számítható bevétel, valamint támogatást is kapunk. A 

mezőőr hatósági személy lesz, aki intézkedési jogkörrel rendelkezik majd.  

A 4 órás munkakör betöltésére két pályázat érkezett: 

Pályázati borítékok bontása, pályázatok áttekintése. 

1. Hirsch János 

2. Gráczia Ferenc 

A testület megtárgyalta a benyújtott pályázatokat. 

 

Az érintettek nem kérték zárt ülés tartását.  

 

A képviselő-testület Gráczia Ferenc pályázatát találta alkalmasnak a meghirdetett munkakör 

betöltésére.  

 

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

határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra: 

 
  /2013.(VI. 19.)sz. határozat 

Kinevezés mezőőri munkakörbe 

 

HATÁROZAT  TERVEZET  
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Kaskantyú Község Képviselő-testülete a pályáztatási eljárás lefolytatása során a mezőőri 

munkakör betöltésére Gráczia Ferenc Páhi Rákóczi u. 11. szám alatti lakost 2013. július 1. 

napjától kinevezi. A jogviszony heti 20 óra. A próbaidő időtartama 4 hónap. Illetményét 

49 000 Ft-ban, egyéb juttatásait a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezéseiben foglalt mérték szerint állapítja meg. A mezőőri feladatai ellátásához 

havi 20 000,- Ft költségtérítés illeti meg, mely összeg felhasználásáról útnyilvántartást alapján 

számol el. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
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: 

 
50/2013.(VI. 19.)sz. határozat 

Kinevezés mezőőri munkakörbe 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a pályáztatási eljárás lefolytatása során a mezőőri 

munkakör betöltésére Gráczia Ferenc Páhi Rákóczi u. 11. szám alatti lakost 2013. július 1. 

napjától kinevezi. A jogviszony heti 20 óra. A próbaidő időtartama 4 hónap. Illetményét 

49 000 Ft-ban, egyéb juttatásait a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezéseiben foglalt mérték szerint állapítja meg. A mezőőri feladatai ellátásához 

havi 20 000,- Ft költségtérítés illeti meg, mely összeg felhasználásáról útnyilvántartást alapján 

számol el. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
3.) napirend 

Bejelentések, egyéb ügyek 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Lakossági megkeresés érkezett hozzám, hogy a közmunkások miért csak a központban tették 

rendbe az árkokat? Az egyedülálló nyugdíjasoknak is segíthetnének, biztosan örülnének neki, 

ha az utcafront rendbetételében segítséget kapnának.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Mindannyian tudjuk, hogy a munkateljesítmény igen ciklikus, van amikor nagyon megy, és 

van amikor kevésbé. Sajnos azt nem veszi észre senki, hogy a Park, a Rendezvényterület és az 

intézmények rendben vannak. A kis utca kitakarítása sem tűnt fel senkinek. Számtalanszor 

elgondolkodtunk már ezen. Készüljön egy felmérés, hogy ki tart közülük erre igényt.  

 

A hét végén 60 év felettiek köszöntése, kérem a testületet, hogy vendéglátóként vegyen részt a 

rendezvényen.  
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Font Sándor országgyűlési képviselő megkeresett, és aláírás gyűjtő íveket hagyott itt, ha a 

testület egyet ért a képviselő úr kezdeményezésével, akkor a telelpülésen körbe lesz hordva.   

Kelemen István képviselő: 

Támogatom, de nem írom alá. 

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

Támogatom 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Igen. 

 

Sáfár Jánosné képviselő: 

Szintén támogatom. 

 

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   


