
Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

12/2013. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. július 15. (hétfő) 

napján 16
30

 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:    Önkormányzati Hivatal 

     Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 

 

Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Kukucska Sándor 

alpolgármester, Turú Gyula, Kiss Pál, Hermanné Németh 

Andrea, képviselők. 

Filus Jánosné jegyző, 

Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Hiányzik:     Sáfár Jánosné (bejelentetten) és Kelemen István 

képviselők 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. Jegyzőkönyv hitelesítőknek 

javasolja: 

 

Kukucska Sándor alpolgármester és Turú Gyula képviselőt 

 

Filus Jánosné jegyző 

Javasolja napirendi pontként felvenni a Kaskantyú Község Önkormányzata költségvetési 

rendeletének módosítását, valamint zárt ülés keretében az első lakáshoz jutók támogatásának 

tárgyalását. 

A költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos írásos előterjesztés kiosztásra került. 

 

A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők 

személyére tett javaslatot és a javasolt napirendet az alábbiak szerint.  

 

NAPIREND 

 

 

 

1. Az önkormányzat 2013 évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Polgármester 
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2.  A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.  

Előterjesztő: Polgármester 

 

3. A közterület használatáról szóló rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

4. IZSÁK- KOM Fejlesztési Társulás társulási megállapodásának elfogadása. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

5. Első lakáshoz jutók támogatása (zárt ülés) 

Előterjesztő: Polgármester 

 

6. Bejelentések, egyéb ügyek 

1.) napirend 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása. 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

A módosítás a fő összegeket nem változtatja, 993.549 Ft + 195.000 Ft támogatást kapunk, 

amit a működésre használunk fel.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Ez az első rész, a mínuszt tudjuk csökkenteni. Amikor a költségvetést terveztük, még nem 

tudtunk erről, így nem kerülhetett bele. Arról már akkor is szó volt, hogy kapunk 

kompenzációt, de nem tudtuk, hogy milyen formában és mekkora összeget. Régebben 

ÖNHIKI volt, most az nincs. Ez biztos, hogy 1.188.549 Ft amit kapunk. Más nem változott.  

 

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: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúan, 5 igen szavazattal 

a jegyzőkönyv 1. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2013.(VII. 16.) önkormányzati rendelete 

 

Kaskantyú község önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról  

 

 
 

2.) napirend 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása. 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 



3 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Kevesebb lesz a lakosság részéről a fizetendő díj. Központilag szabták meg, ez is a 

rezsicsökkentés része. Egységes díjszabás, kötelező képlet, lakossági terhek csökkentése a cél. 

 

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: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúan, 5 igen szavazattal 

a jegyzőkönyv 2. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2013.(VII. 16.) önkormányzati rendelete 

 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 
 

3.) napirend 

A közterület használatáról szóló rendelet módosítása. 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Kötelező eleme a filmforgatásról szóló módosítás. 

 

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: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúan, 5 igen szavazattal 

a jegyzőkönyv 3. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2013.(VII. 16.) önkormányzati rendelete 

 

a közterület használatáról szóló 11/2000. (XII. 01.) számú rendelet módosításáról 

 

 
 

4.) napirend 

IZSÁK- KOM Fejlesztési Társulás társulási megállapodásának elfogadása. 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Van – e ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés? 
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Filus Jánosné jegyző: 

A tervezett pályázati beruházás mekkora százalékban, vagy milyen összegben önerős? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Mint település, senkit sem terhel plusz kiadás. Társulási forrásból kerülne finanszírozásra az 

önerő. Az Izsák-Kom Kft. már készült a váltásra, idén ez megtörtént, kiderül, hogy milyen 

működési költségekkel tudja fenntartani magát, volt félretett összeg. Gépekre szeretnének 

pályázni (szelktív szállítást végző autók), úgy, hogy a települések költségvetését ne érintse. 

Önerő ebből a félretett forrásból lenne biztosítva.  

 

Turú Gyula képviselő: 

Nekünk az önerőbe nem is kell beszállni? A jegyző tanácskozási joggal vesz részt a társulási 

tanács ülésén, ez mit jelent? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Az önerőt a társulás biztosítja. A közszolgáltatókkal való elvárások folyamatosan változnak. 

Országos szinten nem számít „nagynak” a társulás. Fejlesztésekkel hatékonyabb lesz a 

szolgáktatás. Hosszútávon ez jól felfogott érdekünk.  

Jelen esetben a jegyzők részt vehetnek az ülésen, hozzá is szólhatnak, de szavazati joggal nem 

rendelkeznek.  

 

Kiss Pál képviselő: 

Lehet – e olyant kérni, hogy valaki 2 – 3 – 5 hónapban ne fizessen díjat? 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Ha lakatlan a ház, ellenkező esetben ilyen csak üdülő övezetben kérhető. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Akik eddig nem fizettek? 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Egyeztettük a listát, mindenki kapja a számlát, nincs olyan, aki nem fizet. Minden háztartás 

benne van a rendszerben. A hátralékot a NAV behajtja.  

 

A napirendi ponthoz újabb 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 önkormányzati képviselő: 0 fő 

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

határozatot hozta: 

 

60/2013.(VII. 15.) sz. határozat 

IZSÁK-KOM Fejlesztési 

Önkormányzati Társulás létrehozása 

 

 

H A T Á R O Z A T 
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Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az IZSÁK - KOM Fejlesztési 

Önkormányzati Társulás társulási megállapodását – mely e határozat elválaszthatatlan 

melléklete- jóváhagyja. 

Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 
 

60/2013.(VII. 15.) sz. határozatmelléklete 

 

IZSÁK – KOM FEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI 

TÁRSULÁS  

 

TÁRSULÁS MEGÁLLAPODÁSA 
 

Hatályos: 2013. július 22. napjától. 

 

Preambulum 

 

Az IZSÁK- KOM Fejlesztési Önkormányzati Társulásban (továbbiakban: Társulás) részt 

vevő önkormányzatok képviselő-testületei (a továbbiakban: tagok) az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés k.) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) IV. fejezetében foglaltak alapján –hogy a 

Környezet- és Energia Operatív Program „Települési szilárdhulladék- gazdálkodási 

rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése”- KEOP-1.1.1/C/13 – 

pályázati konstrukció megvalósításában eredményesen részt vegyenek és vissza nem térítendő 

támogatásban részesüljenek - önkormányzati társulást hoznak létre az alábbiak szerint: 

 

 

1.) A Társulás neve és székhelye: IZSÁK- KOM Fejlesztési Önkormányzati Társulás  

                                                       6070. Izsák Szabadság tér 1.  

 

2.) A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: 

- Csengőd Község Önkormányzata (6222.Csengőd Dózsa György u. 35. képviseli Baltás 

István polgármester), 

- Fülöpháza Község Önkormányzata (6042. Fülöpháza, Kossuth u. 3. képviseli: Balogh 

József polgármester) 

- Fülöpszállás Község Önkormányzata (6085. Fülöpszállás Kossuth L.u.2. képviseli: 

Csehszakáll Sándor polgármester), 

- Harta Nagyközség Önkormányzata (6326. Harta Templom u.68. képviseli: András István 

polgármester), 

- Izsák Város Önkormányzata (6070. Izsák Szabadság tér 1. képviseli: Mondok József 

polgármester), 

- Kaskantyú Község Önkormányzata (6211. Kaskantyú Hunyadi u.10. képviseli: Ujházi Zsolt 

polgármester), 

- Kunadacs Község Önkormányzata (6097. Kunadacs Kossuth L.u.51. képviseli: Dunai 

László polgármester), 
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- Orgovány Község Önkormányzata (6077. Orgovány Molnár G.u.2. képviseli: Dr Lóczi 

Boglárka polgármester), 

- Páhi Község Önkormányzata (6075. Páhi Vasút u. 2. képviseli: Oroszi István polgármester, 

- Solt Város Önkormányzata (6320. Solt Béke tér 1.) képviseli: Kalmár Pál polgármester), 

- Soltszentimre( 6223.Soltszentimre, Hősök tere l. képviseli: Nagy István polgármester), 

- Szabadszállás Város Önkormányzata (6080. Szabadszállás, Kálvin tér 1. képviseli: Dr 

Báldy Zoltán polgármester), 

- Tabdi Község Önkormányzata (6224. Tabdi Kossuth u.9. képviseli: Fábián Sándor 

polgármester),  

- Újsolt Község Önkormányzata (6320. Újsolt Petőfi S.u.3. képviseli: pintér Sándor János 

polgármester) 

 

3.) A társuláshoz tartozó települések lakossága: 

- Csengőd fő 

- Fülöpháza fő 

- Fülöpszállás fő 

- Harta fő 

- Izsák fő 

- Kaskantyú fő 

- Kunadacs fő 

- Orgovány fő 

- Páhi fő 

- Solt fő 

- Soltszentimre fő 

- Szabadszállás fő 

- Tabdi fő 

- Újsolt fő 

 

4.) A társulás által ellátott feladat-és hatáskörök: 

 

1.) A KEOP-1.1.1/C/13. kódszámú és „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 

eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” pályázati felhívásra pályázat 

benyújtása. 

- 3 db gépjármű beszerzése, 

- 20.000 db chip megvásárlása, 

- 1.000 db komposztáló láda benyújtása. 

 

2.) Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése, illetve korszerűsítése 

eszközbeszerzések és informatikai fejlesztések végrehajtása, a házi komposztálás fejlesztése 

és az ahhoz kapcsolódó helyi komposztálási program végrehajtása. 

 

Tevékenységi besorolása: 382100. Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

Szakfeladat:                       382101. Települési szilárd hulladék kezelése, ártalmatlanítása. 

 

5.) A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány: 

 

5.1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.  

 

5.2. A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületi által delegált tagok 

alkotják, akik egy-egy szavazattal rendelkeznek. 
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5.3. A Társulási Tanács tagjainak megbízatása az önkormányzati ciklus idejét követően az új 

képviselők megválasztásáig tart. 

 

5.4 A társulási Tanács dönt a Társulási Megállapodásban meghatározott minden kérdésben. 

 

6.) A döntéshozatal módja, a minősített döntéshozatal esetei: 
 

6.1. A Társulási Tanács határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel, kivéve azokat a 

kérdéseket amelyekben a jogszabály, vagy a Társulási megállapodás minősített szavazati 

arányt ír elő.  

 

6.2. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén  tagjainak több, mint fele jelen van, 

minősített szavazattöbbséget igénylő döntések esetében ez legalább hét település 

képviselőjének jelenlétét igényli, de figyelemmel kell lenni, hogy az általuk képviselt 

lakosságszám meghaladja a  társulásban résztvevő települések lakosságának felét. 

 

6.3. Minősített döntéshozatal esetei: 

6.3.1. Társulási elnök (alelnök) megválasztása, 

6.3.2. az ellenőrző szervezet illetve esetleges bizottság tagjainak megválasztása, 

6.3.3. a társulás költségvetésének és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadása, 

6.3.4. bármely vagyoni ügyben való döntés, 

6.3.5. munkabizottság létrehozása és annak tagjainak megválasztása.  

6.3.6. társulásból történő kizárás.  

 

6.4. A Társulás Tanács működése: 

6.4.1. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de minimum évente egy alkalommal tartja. 

Az ülést a társulás elnöke, illetve annak akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és 

vezeti. Mindkettőjük egyidejű tartós akadályoztatása esetén a feladatokat a korelnök látja el. 

 

6.4.2. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 

- A Társulási megállapodásban, illetve a Társulási Tanács határozatában meghatározott 

időpontban, 

- Ha legalább három település képviselője írásban kezdeményezi a javasolt napirendi pontok 

meghatározásával, 

- Az elnök által meghatározott időpontban, 

- Az ellenőrző szervezet által kért határidőn belül a napirend közlésével, 

- A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére. 

 

6.4.3. A Társulási Tanács ülésére szóló meghívót - az ülést megelőzően 5 munkanappal – az 

előterjesztések csatolásával kell megküldeni a tagok részére. 

 

6.4.4. A Társulási Tanács határozatait a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal 

és évszámmal kell ellátni. (A sorszám, évszám arab számmal, a határozathozatal ideje 

zárójelben hó és nap megjelöléssel arab számmal, a TT számú határozat megjelöléssel) 

 

6.4.5 A Társulási Tanács üléseiről készült jegyzőkönyveit a társulás elnöke és a tanács által 

hitelesítésre megválasztott tag írja alá. A tartalmára a Mötv. szabályai az irányadóak. 
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6.4.6. A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal 

vehetnek részt. 

 

6.4.7. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak. 

 

6.4.8. A Társulási Tanács működésével kapcsolatos feladatokat az Izsáki Polgármesteri 

Hivatal látja el. 

 

7. A Társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek 

pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja. 

 

7.1. A Társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatos közös költségekre (bankszámla 

kezelése, adatszolgáltatások teljesítése, stb.) a képviselő-testületek lakosságszám alapján 20 

Ft/fő működési célú pénzügyi hozzájárulást fizetnek a saját költségvetési rendeletük   

elfogadását követő 30. napig. A befizetés a Társulás 11732112-15340151- 15771896 számú 

számlájára átutalással történik. 

 

7.2. Tekintettel arra, hogy a társult önkormányzatok a jogi személyiségű társulást fejlesztési, 

beruházási cél megvalósítására hozták létre és az azzal kapcsolatos fizetési kötelezettségeiket 

a Társulási Tanács határozatai alapján teljesítik, így költséggel a napi fenntartási feladatok 

jelentkeznek. A pályázatokhoz szükséges önerő mértékét a Társulási Tanács az IZSÁK-KOM 

Térségi Kommunális Szolgáltató Kft ügyvezetőjének javaslata alapján határozza meg. 

 

8. A Társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó 

eljárás. 

 

8.1.Ha az önkormányzat a 7.1 pontban meghatározott működési hozzájárulását nem tudja 

teljesíteni, köteles erről a Tanács elnökét a fizetési határidő lejártát követő három 

munkanapon belül tájékoztatni.  

 

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat várhatóan mely időponttól lesz 

fizetőképes. 

 

8.2. A Tanács elnöke a tájékoztatást, vagy annak elmulasztása esetén a fizetési határidő 

lejártát követő nyolc munkanapon belül köteles az önkormányzattal egyeztetni, ennek során 

az új fizetési határidőről, valamint az új határidő eredménytelen letelte esetére az 

önkormányzattal szemben benyújtható inkasszó alkalmazásáról megállapodni azzal, hogy az 

önkormányzat a tartozás összegére szóló, visszavonásig érvényes pénzintézeti felhatalmazást 

csak abban az esetben vonja vissza, ha a tartozást tőle beszedték, vagy azt megfizette.  

 

8.3.Ha a Társulás a tartozást inkasszóval sem tudja beszedni, és a feladatai ellátásához hitelt 

vesz fel, az önkormányzat a hitel kamatát is köteles megtéríteni. Ha az önkormányzati tartozás 

miatt a hozzájárulást nem teljesítő önkormányzat illetékességi területén működő lerakó 

számlája nem egyenlíthető ki, a késedelmi kamatot valamint a szolgáltatás biztosításához 

kapcsolódó egyéb költséget az önkormányzat köteles megtéríteni 

 

9. A Társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek 

gyakorlásának rendje. 

 

9.1. A Társulás létrehozásához alapítói vagyon nem tartozik. 
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9.2. A közös projekt végrehajtásával szerzett vagyon – az előzetes tanulmányokban szereplő 

megvalósítási költségek figyelembevételével - a Társulás vagyonnyilvántartásában szerepel.  

 

9.3. A társulás gazdálkodása: 

9.3.1. A Társulás gazdálkodási tevékenységét az államháztartásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, illetve a 

tárgyévi költségvetése alapján folytatja. A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló 

elkészítésénél az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet szabályai az irányadók. 

 

9.3.2. A Társulás költségvetését és annak végrehajtásáról szóló előterjesztést a Társulási 

Tanács határozatban állapítja meg. 

 

9.3.2. A Társulás költségvetési működésének ellenőrzését a költségvetési szervek 

ellenőrzésére jogosult szervek, a Támogató Szervezet és a társult települések önkormányzatai 

végzik. 

 

9.4. Tulajdonosi jogok: 

9.4.1. A társulási tagok a képviselő útján részt vesznek a társulás szerveinek ülésén. 

9.4.2. A képviselő választhat és választható a társulás tisztségeire. 

9.4.3. A képviselő teljes joggal képviseli a delegáló önkormányzat érdekeit. 

9.4.4. A képviselő javaslatot tehet a társulást érintő bármely kérdésben. 

9.4.5. A képviselő kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a társulás elnökéhez és 

felvilágosítást kérhet tőle a Társulás tevékenységéről. 

9.4.6. A képviselő betekinthet a társulás irataiba. 

 

9.5. Tulajdonosi kötelezettségek: 

9.5.1. A társulási tag köteles a Társulási megállapodást és a határozatokat betartani. 

9.5.2. Képviselője köteles részt venni a Társulási Tanácsülésein. 

9.5.3. A Vállalt feladatokat maradéktalanul köteles teljesíteni. 

9.5.4. A Társulás feladatkörébe tartozó és a társulás tárgyában a településen keletkező 

ügyekhez szükséges adatokat és információkat továbbítani a társuláshoz. 

 

10. A Társulás beszámolási kötelezettsége. 

10.1. A 6.4.1. pont keretében meghatározott Társulási tanácsi ülésen- figyelemmel a 9.3.1 

pontban megjelölt jogszabályok által előírtak szerint – a Társulási Tanács elnöke beszámol a 

társulás működéséről. 

 

10.2. A beszámolót és az ülésre szóló meghívót írásban kell kiküldeni az ülést megelőző 8 

munkanappal korábban a települési képviselők részére.  

 

11. A Társulás működésének ellenőrzési rendje. 

A Társulás működésének ellenőrzése a 9.3.2 pontban, a 9.4.5 és 9.4.6 pontokban foglaltaknak 

megfelelően történik. 

 

12. A Társulási megállapodás módosításának feltételei. 
12.1. A Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületének mindegyikének 

minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához. 
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12.2.  A Társulás egy konkrét feladat (projekt) végrehajtásához alakul, a projekt 

megvalósulása után a társuláshoz való csatlakozásra nincs lehetőség. 

 

13. A Társulásból történő kiválás és kizárás. 

13.1. A Társulás 4. pontban meghatározott feladatok végrehajtására, a Támogatási 

Szerződésben megszabott feladatokra, az abban meghatározott időtartamra jött létre. 

 

13.2 A Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet és erről legalább hat hónappal 

korábban az Önkormányzat képviselő-testületeinek minősített többséggel kell dönteni, 

melyről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. 

 

13.3. A kilépő tag a Ptk. Szerinti kártérítési felelősséggel tartozik a kilépésével a többi tagnak 

a projekt megvalósításával összefüggésben okozott konkrét és közvetlen károkért, 

többletkiadásokért. 

 

13.4. A Társulásból történő kizárásról a társulási tanács minősített többséggel dönt az alábbi 

kizárási okokra hivatkozással: 

13.4.1. Ha a tag a megállapított pénzügyi vagy egyéb kötelezettségének írásbeli felszólítás 

ellenére, a felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül sem tesz eleget. 

13.4.2. Ha a tag a társulás működéséhez szükséges döntési vagy előzetes egyeztetési 

kötelezettségének nem tesz eleget. 

13.4.3.  Ha a tag a társulás érdekei ellen cselekszik, vagy veszélyezteti a hatékony működést. 

 

14. A Társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, 

módja: 

14.1. A társulás megszűnésének esetei: 

14.1. A projekt Támogatási Szerződésében meghatározott fenntartási határidő letelt. 

14.2. A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyike minősített többséggel döntést 

hozott a társulás megszűntetéséről. 

14.3. A törvény erejénél fogva. 

14.4. A bíróság jogerős döntése alapján. 

 

14.2. Figyelemmel a 9.1 és 9.2 pontokban foglaltakra, társulásba bevitt vagyon nem volt, a 

közös projekt nyomán megvalósult beruházások értéke – támogatásarányosan - a területileg 

illetékes önkormányzatok számviteli nyilvántartásában aktiválásra kerülnek. 

 

14.3. A Társulás működéséről részletes pénzügyi elszámolást kell készíteni és a meglévő 

pénzeszközt a 7.1 pontban meghatározott hozzájárulás befizetéséhez hasonlóan lakosságszám 

arányosan kell felosztani és a döntéstől számított 30 napon belül az önkormányzatok által 

megadott számlára visszautalni. 

 

15. Záró  rendelkezések: 

15.1. Jelen Társulási Megállapodás valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének 

jóváhagyó határozatával válik érvényessé és hatályossá. A Polgármester és a Jegyző a 

megállapodást a társulás létrejöttének napjával aláírják.  

 

15.2.A Társulási Megállapodás hatálybalépésének napja a Magyar Államkincstár Bács-

Kiskun Megyei Igazgatóságánál történő változás bejegyzés időpontja. 
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15.3. A tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján, egymás közötti egyeztetéssel 

kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Kecskeméti Járási Bíróság illetékességét 

kötik ki. 

 

15.4. A Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 

 

15.6. Jelen Megállapodást a tagok 14 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták és képviselő-

testületi határozatuk eredeti példányát a Megállapodáshoz csatolják. 

 

I z s á k, 2013. július „   „ 

 

 

 

            Baltás István                           Rádulyné Dr Petrányi Júlia        Határozat száma: 

            polgármester                                             jegyző                       __________________ 

                                     Csengőd Község Önkormányzata 

 

 

 

            Balogh József                                 Vincze Miklós                     Határozat száma: 

            polgármester                                             jegyző                        _________________ 

                                      Fülöpháza Község Önkormányzata 

 

 

 

     Csehszakáll Sándor                        Szabóné Dr Somogyi Szilvia     Határozat száma: 

           polgármester                                                     jegyző                  _________________ 

                              Fülöpszállás Község Önkormányzata 

 

 

 

          András István                                               Tóth Zoltán                Határozat száma: 

          polgármester                                                    jegyző                     _________________ 

                                Harta Nagyközség Önkormányzata 

 

 

 

          Mondok József                                         Bagócsi Károly              Határozat száma: 

          polgármester                                           címzetes főjegyző            _________________ 

                                       Izsák Város Önkormányzata 

 

 

 

          Ujházi Zsolt                                               Filus Jánosné                 Határozat száma: 

          polgármester                                                     jegyző                      ________________ 

                                   Kaskantyú Község Önkormányzata 
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          Dunai László                                               Palla Tibor                    Határozat száma: 

          polgármester                                                     jegyző                      ________________ 

                                     Kunadacs Község Önkormányzata 

 

 

 

          Dr Lóczi Boglárka                                   Dr Kerekes Tibor              Határozat száma 

           polgármester                                           címzetes főjegyző              _______________ 

                                      Orgovány Község Önkormányzata 

 

 

 

            Oroszi István                                       Bukros Noémi Linda           Határozat száma: 

            polgármester                                                  jegyző 

                                       Páhi Község Önkormányzata 

 

 

 

           Kalmár Pál                                              Krausz Henrikné dr.          Határozat száma: 

           polgármester                                                    jegyző                       _______________ 

                                            Solt Város Önkormányzata 

 

 

 

            Nagy István                                    Rakonczay Mária Hermina        Határozat száma: 

            polgármester                                                   jegyző                         ______________ 

                                        Soltszentimre Község Önkormányzata 

 

 

 

           Dr Báldy Zoltán                                Strochné Somogyi Eszter       Határozat száma: 

           polgármester                                                    jegyző                       ______________ 

                                     Szabadszállás Város Önkormányzata 

 

 

 

            Fábián Sándor                                        Filus Jánosné                    Határozat száma: 

             polgármester                                             körjegyző                      _______________ 

                                       Tabdi Község Önkormányzata 

 

 

           Pintér Sándor János                                Krausz Henrikné dr.         Határozat száma: 

           polgármester                                                    jegyző                       ______________ 

                                          Újsolt Község Önkormányzata                   
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5.) napirend 

Első lakáshoz jutók támogatása (zárt ülés) 

 

A képviselő-testület a napirendet zárt ülésen tárgyalja 

 

6.) napirend 

Bejelentések, egyéb ügyek 

 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Visszatérve a fiatalok támogatásához, el kell döntenünk, hogy milyen koncepciót tartunk 

jónak a településen maradásuk érdekében. Nagy dolgokra sajnos nem vagyunk képesek, de 

mögé kell állnunk annak, aki akar. Mi szerint adjunk majd a jövőben támogatást. Valóban a 35 

éves korhatár már nem jó. Ne legyen korhatár, de neveljen 6 év alatti gyermeket? Nem 

egyszerű, eltolódtak a korhatárok.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

A friss házasokat, akik itt vesznek házat nem venném ki, szükségük lehet egy ilyen 

támogatásra. Azzal nem értek egyet, hogy feltétel legyen az, hogy gyermeket neveljen.  

 

Kiss Pál képviselő: 

Mindenki kaphat? Valaki magyar állampolgárságot kér a haszon reményében.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

A jogosultsági feltételeket a rendeletben a képviselő-testület határozza meg. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Korhatárt mindneképp vegyük ki. Olyan rendeletünk legyen, ami a fiataloknak és a 

településnek is jó lesz hosszútávon. A rendelet címe is változna: első lakáshoz jutók 

támogatására.  

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

Változnak az idők, ma kétszer is meggondolja az ember, hogy belevág – e egy házasságba. 

Nem biztos, hogy 30 évesen már házat tud venni, egzisztenciát nem olyan könnyű teremteni. 

A korhatár mindegy, örülünk, ha ide jönnek lakni és még gyereket is hoznak. Az is jó lenne ha 

nem is vinnék el máshová óvodába vagy iskolába.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Sajnos a helyben megélhetés nem biztosított. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Az is jó lenne, ha helyi fiatalok itt maradnénak. Szerintem a kor és a gyermektelenség ne 

legyen kizáró ok. Mennyi időn belül kell beadnia (vásárlástól számítva)? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Kiskőröshöz képest lényegesen olcsóbban tud házat venni, aki szeretne. Munkahely 

szempontjából ez nem nagy távolság. Az egyedülálló eddig volt támogatva. A vásárlástól 

számított két éven belül? 
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A képviselők röviden vitáztak a jogosultsági feltételekről. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Összefoglalja a javaslatokat: 

A benyújtáshoz (támogatás igénybevételéhez) nincs korhatár megkötés; egyedülálló is kaphat 

támogatást, az ingatlan (Kaskantyú területén vásárolt) tulajdonba kerülését követő 2 éven belül 

be kell nyújtani a kérelmet, magyar állampolgárság, bejelentett állandó (kaskantyúi) lakcím. 

A következő ülésre a fenti javaslatok figyelembevételével elkészül a rendelet módosításáról az 

előterjesztés. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

A KLIK küldött új Vagyonkezelési Szerződést (szerződés felolvasása) az iskola épületére 

vonatkozó üzemeltetési költségek megosztásáról, ez alapján 74 % - ot fizet a KLIK és 26 % az 

önkormányzatot terhel.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A tulajdonjog marad továbbra is az Önkormányzatnál, csak az iskolai rész üzemeltetése kerül 

át. Gondolkodnunk kell majd 2 fő (karbantartó) alkalmazásának megoldásáról. A gondnoki 

munkát majd kiszámlázással oldják meg. Már most kellene ezeken gondolkodnunk. 

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

Ha szükség van rájuk, akkor igen, ha nincs, akkor nem kell alkalmazni.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A KLIK – nél az alap (feladat ellátáshoz szükséges szakmai) létszámhoz határozzák meg a 

kiszolgáló (technikai) személyzetet. Miből, hogyan tudjuk bevállalni, még nem tudom.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Az óvoda és a Művelődési Ház az önkormányzathoz tartozik, oda nem kell létszám? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Ebben még nem most kell dönteni, csak jó lenne, ha gondolkodna erről a testület. 

 

 

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

határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra: 

 
 

     /2013.(    )sz. határozat 

Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központtal kötött megállapodás 

módosítása 

 

H A T Á R O Z A T  T E R V E Z E T 
 

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 3/2013.(I. 11.) sz. határozattal elfogadott vagyonkezelési szerződést a határozat melléklete 

szerinti tartalommal módosítja. 
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A Képviselő-testület megbízza és felhatalmazza Ujházi Zsolt polgármestert a szerződés 

aláírásával. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

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

határozatot hozta: 

 

63 /2013.(VII.15.)sz. határozat 

Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központtal kötött megállapodás 

módosítása 

 

H A T Á R O Z A T 
 

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 3/2013.(I. 11.) sz. határozattal elfogadott vagyonkezelési szerződést a határozat melléklete 

szerinti tartalommal módosítja. 

 

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

aláírásával. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

63/2013.(VII. 15.) sz. határozatmelléklete 

 

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 

 (módosítás) 

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: 52400075-11043807-00000000 

statisztikai számjele: 15724863-8411-321-03 

mint átadó (a továbbiakban: Átadó), valamint a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
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székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 

képviseli: Pálinkó Gyula Józsefné tankerületi igazgató 

adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41 

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000 

ÁHT azonosítója: 335262 

statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 

mint átvevő (a továbbiakban: KLIK)  

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

feltételekkel: 

A szerződés tárgya 

 

Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a KIK vagyonkezelésbe veszi a 6211 

Kaskantyú, Petőfi u. 6. sz, Kaskantyú 50 hrsz-ú iskolaépület 1. számú melléklet szerint 

megjelölt épület és udvar részét.  

 
A vagyonkezelési szerződés 25. pontja a következőképpen módosul: 

 

Működési költségek viselésének szabályai  

25. A 6211 Kaskantyú, Petőfi u. 6. sz. alatti iskolaépület használatával kapcsolatos 

közüzemi és üzemeltetési díjak közül a gázfogyasztást a KLIK és az Önkormányzat 

megosztva fizeti. A KLIK önálló szerződést kötött a szolgáltatókkal. A beérkező 

gázszámlák 26 %-át a KLIK továbbszámlázza az önkormányzatnak a számlák 

megérkezése után 10 munkanapon belül. A megállapodás mellékletét képezik az 

épület légterének részletes adatai. 

A továbbszámlázás első alkalommal az augusztusban érkező számlákra vonatkozik. 

 

A vagyonkezelési szerződés többi pontja változatlan marad. 

 

A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes. 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Épület helyiségeinek felmérése 

Kelt: Kaskantyú,  ...............................................  

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

Önkormányzat 

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

Pálinkó Gyula Józsefné 

KLIK Kiskőrösi tankerület 

ellenjegyzem: 

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

Önkormányzat 

 

ellenjegyzem: 

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

KLIK 
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Ujházi Zsolt polgármester: 

A falunapi megbeszélés alapján elkészült a forgatókönyv. Kérem a képviselőket, hogy a 

szervezésben és a megvalósítsában aktívan részt venni szíveskedjenek. Anyagi forrásunk 

továbbra sincs. A lovasokat és a fogatosokat Hermanné Németh Andrea képviselő asszony 

koordinálja, ha kapunk előzetes névsort, küldünk nekik külön- külön meghívót. Ebéddel 

megpróbáljuk őket vendégül látni a futbalistákkal együtt. Találomra nem lehet ezt 

megszervezni. 

Az önkormányzat főz, 1000 Ft/fő a vacsora összege (vacsora + ülőhelyhely). Aki nem itt vesz 

igénybe vacsorát annak 300 Ft/fő díjat kell fizetnie. Mielőtt bárki is ez miatt elégedetlenkedne, 

a gyerekeknek egész nap INGYEN légvár lesz hozatva, azt gondolom, hogy ez egy családnak 

nem 300 Ft-ba kerülne, ha fizetne érte. Zenész már elméletileg van, de még pontosítást 

igényel, műsor adott, programok az előző évekhez hasonlóak, minden lesz, ami már eddig is 

volt. Bármilyen ötletet szívesen veszünk.  

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

A hivatal működésével gondom van, a dohány üggyel kapcsolatban igen rosszul érintett, hogy 

két oldalról nézve is érdekelt vagyok, és nekem nem szólt senki, más, aki nem érintett előbb 

tudott a pályázatról, mint én. Ha véletlenül nem találkozunk a polgármesterrel, nem is tudtam 

volna erről. Az sem tetszik, hogy a döntés után fél órával már cinikusan gratuláltak kívülállók. 

Honnan tudthatta meg? Tőlem nem, csak a hivatalból mehetett ki az információ.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Nem kell védenünk magunkat, mert mi nem szóltunk ezzel kapcsolatban senkinek sem. Már a 

levél megérkezése előtt kerestek a hivatalban ebben a témában, akkor azt sem tudtam miről 

van szó. Nem kértünk fel senkit. Eleve nem értettük, hogy miért ide küldték a levelet, és miért 

a testületnek kell erről döntenie. A döntés után a képviselő is viheti a hírt a faluba. 

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

Elbeszélgetnék a „társulattal”, nincs joguk kikotyogni. Titoktartási kötelezettségük van. 

Kiment olyan dolog, aminek nem szabadott volna. Az elején még a testület sem tudott erről, 

de kint már volt információ. Folyamatosan áramlik kifelé, erről csak a hivatal tudott. Aki 

kiviszi annak nincs itt a helye.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Morális kérdés, ha ez így van, akkor ezen változtatni kell. A stíluson is, sokszor szembesülünk 

azzal, hogy „hülyeség” kering a faluban.  

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

Folyamatosan kérek információt, hogy mi történik itt, 95 % - ban kész tények elé vagyunk 

állítva, és nincs döntési helyzetünk. Az óvodában is megengedhetetlen dolgok történtek, 

emiatt lehet, hogy nem ide fogják járatni a gyerekeket.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Mi történt az óvodában? 

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

A közmunkás átugrott az átadó ablakon és kihívatta a kisgyereket, aki állítólag bántotta a 

lányát.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 
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Átment? 

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

Nem, átugrott a konyhából. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Ezt az óvónőnek kellett volna lerendeznie. Modoruk miatt el kellene beszélgetni velük, én 

elhiszem, hogy tisztán tartják a konyhát, de ezt más is megtenné, azonban, ahogy sokszor 

beszélnek az nem megengedhető. Sokan panaszkodnak.  

 

Turú Gyula képviselő: 

Felül kellene vizsgálni, azt mondogatja, hogy nem fog elmenni szabadságra, mert akkor 

helyette más lesz a konyhán. Addig kell váltani, amíg nem történik meg újra ugyanez.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Hogyan rendezzük a helyzetet? Személycsere a konyhán? 

 

Filus Jánosné jegyző: 

A modorukon nem tudnak változtatni. Ha maradnak, nem sok jó várható. Nem kívánságműsor, 

hogy ki hova van beosztva. Azt kell tenniük, amit a munkáltató mond. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A konyhán rendet kell tennünk ebben a kérdésben.  

 

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

 

Kmft. 

 

     Ujházi Zsolt  Filus Jánosné 

       polgármester  jegyző 

 

  

 Kukcuska Sándor      Turú Gyula  

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

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2013. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 

 

Kaskantyú község önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Kaskantyú Község Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt 

feladatkörében a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 Ujházi Zsolt Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2013. július 16. 

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla  

 Filus Jánosné 

 jegyző 
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1. melléklet a 9/2013.(VII. 16.) önkormányzati rendelethez 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI BEVÉTELEI 

         A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS 
 

(Ft-ban) 

Feladat kiemelt előirányzat 
megnevezése 

Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen 
eredeti 

előirányzat 

Összesen 
módosított 
előirányzat 

Teljesítés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 

Önkormányzati hivatal működésének 
támogatása 12550319 13345101         12550319 13345101   

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó 
feladatellátás támogatása             0 0   

A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó 
feladatellátás támogatása 2769268 2769268         2769268 2769268   

Közvilágítás feladatainak támogatása 2948500 2948500         2948500 2948500   

Köztemető fenntartással kapcsolatos 
feladatok támogatása 214527 214527         214527 214527   

Közutak fenntartásának támogatása 446600 446600         446600 446600   

Beszámítási összeg -2649465 -2649465         -2649465 -2649465   

egyéb kötelező önkormányzati feladatok 
támogatása 3000000 3000000         3000000 3000000   

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 

Óvodapedagógusok, és az 
óvodapedagógusok nevelő munkáját 
közvetlenül segítők bértámogatása 7296000 7296000         7296000 7296000   

Óvodaműködtetési támogatás 1206000 1206000         1206000 1206000   

Ingyenes és kedvezményes 
gyermekétkeztetés támogatása 2244000 2244000         2244000 2244000   

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 

Egyes jövedelempótló támogatások 
kiegészítése   2454410         0 2454410   
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Hozzájárulás a pénzbeli szociális 
ellátásokhoz 2205796 2205796         2205796 2205796   

Szociális és gyermekjóléti feladatok 
támogatása 662415 662415         662415 662415   

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 

Könyvtári és közművelődési feladatok 
támogatása 1170780 1170780         1170780 1170780   

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 
támogatása 494402 494402         494402 494402   

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 

Működőképesség megőrzését szolgáló 
kiegészítő támogatás 13990858 12739000         13990858 12739000   

Szerkezetátalakítási tartalék a.) 
(Beszámítási összeg visszapótlása)   993549               

Szerkezetátalakítási tartalék c.) 
(Gyermekétkeztetés kiegészítő 
támogatásának előlege)   195000               

A költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2013. évi 
kompenzációja   177527         0 177527   

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 
KÖZPONTI ALRENDSZERBŐL 
SZÁRMAZÓ FORRÁSAI 48550000 51913410 0 0 0 0 48550000 51913410 0 

                    

Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 

Működési célú támogatásértékű bevétel 
társadalombiztosítás alapoktól 1316000 1316000         1316000 0   

Működési célú, támogatásértékű bevétel 
az ekülönített állami pénzalaptól 
(munkaügyi központ támogatása) 1407000 28881000     4376000   28881000 4376000   

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ 
TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON 
BELÜLRŐL ÖSSZESEN 51273000 82110410 0 0 4376000 0 51273000 86486410 0 
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 KÖZHATALMI BEVÉTELEK 

Kommunális adó 1428000 1428000         1428000 1428000   

Iparűzési adó 7948000 7948000         7948000 7948000   

Gépjárműadó 1753000 1753000         1753000 1753000   

Bírságok, díjak 40000 40000         40000 40000   

Egyéb sajátos bevételek 760000 760000         760000 760000   

KÖZHATALMI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN 11929000 11929000 0 0 0 0 11929000 11929000 0 

                    

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 

Áru- és készletértékesítés                   

562912: Óvodai intézményi étkeztetés 927000 927000         927000 927000   

562913: Iskolai intézményi étkeztetés 513000 513000         513000 513000   

Áru- és készletértékesítés bevétele 
összesen 1440000 1440000 0 0 0 0 1440000 1440000 0 

Nyújtott szolgáltatás ellenértéke                   

Egyéb sajátos bevételek                   

960302: Köztemető fenntartása és 
működtetése 20000 20000         20000 20000   

Egyéb sajátos bevételek összesen 20000 20000 0 0 0 0 20000 20000 0 

Bérleti díj bevételek                   

552001: Üdülői szálláshely szolgáltatás 267000 267000         267000 267000   

562912: Óvodai intézményi étkeztetés 60000 60000         60000 60000   

562913: Iskolai intézményi étkeztetés 20000 20000         20000 20000   

680002: Nem lakóingatlan bérbeadása- 
üzemeltetése 1405000 1405000         1405000 1405000   

910502: Közművelődési intézmények, 
közösségi színterek üzemeltetése 160000 160000         160000 160000   

Bérleti díj bevételek összesen 1912000 1912000 0 0 0 0 1912000 1912000 0 

Intézményi elltási díjak                   

                    

Alkalmazottak térítése                   

910123: Könyvtári szolgáltatások 40000 40000         40000 40000   
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Alkalmazottak térítése összesen 40000 40000 0 0 0 0 40000 40000 0 

Általános forgalmi adó bevételek                   

552001: Üdülői szálláshely szolgáltatás 48000 48000         48000 48000   

562912: Óvodai intézményi étkeztetés 250000 250000         250000 250000   

562913: Iskolai intézményi étkeztetés 139000 139000         139000 139000   

910123: Könyvtári szolgáltatások 11000 11000         11000 11000   

Általános forgalmi adó bevételek 
összesen 448000 448000 0 0 0 0 448000 448000 0 

Hozam és kamatbevétel 65000 65000         65000 65000   

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN 3925000 3925000 0 0 0 0 3925000 3925000 0 

                    

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL 

Tárgyi eszközök és immateriális javak 
értékesítése       279000 279000   279000 279000   

Pénzügyi befektetések bevételei                   

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN 0 0 0 279000 279000 0 279000 279000 0 

                    

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL 

Működési célú pénzeszközátvétel 
vállalkozásoktól 445000 445000         445000 445000   

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ 
ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL 
ÖSSZESEN 445000 445000 0 0 0 0 445000 445000 0 

                    

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN: 67572000 98409410 0 279000 4655000 0 67851000 103064410 0 
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B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE 
  

          
Feladat kiemelt előirányzat 

megnevezése 

Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen 
eredeti 

előirányzat 

Összesen 
módosított 
előirányzat 

Teljesítés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda       

Intézményi támogatás önkormányzattól 12826000 12826000         12826000 12826000 0 

Intézményi költségvetési bevétel 
összesen 12826000 12826000 0 0 0 0 12826000 12826000 0 
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jzk. 2. számú melléklete 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2013. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

 

Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 

szóló 2012. évi XC. törvény 16.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet 

melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.  

 

2.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

 

 

 Ujházi Zsolt Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

Kaskantyú, 2013. július 16. 

Filus Jánosné jegyző 
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Melléklet a 10/2013. (VII. 16.) önkormányzati. rendelethez   

 

 KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ 

DÍJTÉTELEK 

 

1. Munkaegységek a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (a 

továbbiakban: törvény) 6 § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott 

tevékenységekre. (Nettó 2.000,-Ft/munkaráfordítással kalkulálva) 

 

 A B C D E F G 

 
Égéstermék- 

elvezető jele 

 Ellenőrzés, 

tisztítás 

összekötő 

elem nélkül 

 Műszaki 

felülvizsgálat 

 
Gyakoriság 

 
Együttható 

Egység 

megnevezése 

Díj / 

alkalom 

1  ENHS  0,37  0,8  2  0,47  db 940-Ft 

2  ENHG  0,3  0,8  1  0,5  db 1.000-Ft 

3  KNHS  0,2  0,28  2  0,235  fm 470-Ft 

4  KNHG  0,14  0,28  1  0,21  fm 420-Ft 

5  NNHS  0,3  0,28  2  0,335  fm 670-Ft 

6  NNHG  0,21  0,28  1  0,28  fm 560-Ft 

7  ENTS  0,42  0,8  2  0,52  db 1.040-Ft 

8  ENTG  0,34  0,8  1  0,54  db 1.80-Ft 

9  KNTS  0,24  0,28  2  0,275  fm 550-Ft 

10  KNTG  0,17  0,28  1  0,24  fm 480-Ft 

11  NNTS  0,32  0,28  2  0,355  fm 710-Ft 

12  NNTG  0,22  0,28  1  0,29  fm 580-Ft 

13  EZHS  0,37  0,8  2  0,47  db 940-Ft 

14  EZHG  0,3  0,8  1  0,5  db 1.000-Ft 

15  KZHS  0,2  0,28  2  0,235  fm 470-Ft 

16  KZHG  0,14  0,28  1  0,21  fm 420-Ft 

17  NZHS  0,3  0,28  2  0,335  fm 670-Ft 

18  NZHG  0,21  0,28  1  0,28  fm 560-Ft 

19  EZTS  0,42  0,8  2  0,52  db 1.040-Ft 

20  EZTG  0,34  0,8  1  0,54  db 1.000-Ft 

21  KZTS  0,24  0,28  2  0,275  fm 550-Ft 

22  KZTG  0,17  0,28  1  0,24  fm 480-Ft 

23  NZTS  0,32  0,28  2  0,355  fm 710-Ft 

24  NZTG  0,22  0,28  1  0,29  fm 580-Ft 

25  GNHS  0,25  0,36  2  0,295  szint 590-Ft 

26  GNHG  0,2  0,36  1  0,29  szint 580-Ft 

27  GZHS  0,25  0,36  2  0,295  szint 590-Ft 

28  GZHG  0,2  0,36  1  0,29  szint 580-Ft 

29  GZTS  0,3  0,44  2  0,355  szint 710-Ft 

30  GZTG  0,25  0,44  1  0,36  szint 720-Ft 

31  ET  0,2  0,4  1  0,3  db 600-Ft 

32  KT  0,1  0,14  1  0,135  fm 270-Ft 

33  NT  0,15  0,14  1  0,185  fm 370-Ft 

34  GT  0,1  0,16  1  0,14  szint 280-Ft 
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2. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek (2013. évben nem releváns) 

                                                                    2000 x 

 A B C 

1 Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján 

légtérkapcsolatban lévő rendeltetési egységenként 

0,1 /db  

2 Égéstermék paramétereinek ellenőrzése 0,3 /paraméter  

3 Biztonságtechnikai felülvizsgálat meglétének ellenőrzése 0,05 /db  

4 Megrendelésre kötelező tevékenységek** 

5 A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető 

járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg 

kiégetése külön egyeztetés alapján 

2, 0 /db /óra 4000-Ft 

6 Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező 

tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, 

tisztítása 

0,34 /db 680-Ft 

7 A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-

elvezető ellenőrzése tisztítása 

0,6 /fm 1200 

 

3. Kiszállási díj 

 

 A B C 

1 Telephely szerinti közigazgatási határon belül Ft/eset 0-Ft 

2 Telephely szerinti közigazgatási határon kívül Ft/km 0-Ft 

 

Megjegyzés 

 

* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek 

kell tekinteni. 

 

** A megrendelésre kötelező tevékenységeket további kiszállási díj terheli. 

 

4. Munkaegységek a törvény 6. § (2) bekezdésben meghatározott műszaki 

vizsgálatoknál. 

                              1400-20%=11200 * 
 A B C D E 

1 ENH ENT ET EZH EZT GNH GZH GZT 

GT 

KNH KNT KT 

NNH NNT NT 

KZH KZT NZH 

NZT 

2 Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata elvezetők kivitelezés 

közbeni, eltakarás előtti vizsgálata 

3 0,84/db 9.408-Ft 1,16/db 12992 0,4/szint 4480 2,6/db 29120 3,4/db 38080 

4 Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-

elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata 

5 1,34/db 15.008-

Ft 

2,0/db 22400 0,7/szint 7840 4,0/db 4480 5,0/db 56000 

6 Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új üzembe helyezése esetén az üzembe 

helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezető vizsgálata megelőző vizsgálat 

7 0,84/db 9.408-Ft 1,16/db 12992 0,4/szint 4480 2,6/db 29120 3,4/db 38080 

8 Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül 

helyezését vagy az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat 

9 0,68/db 7.616-Ft 0,92/db 10304 0,3/szint 3360 2,1/db 23520 2,72/db 30464 

10 Kiszállás 1/fő 4.000-Ft 
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5. Munkaegységek a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt 

vizsgálatoknál (mérnökóra díj) 

                          14000-20%=11200 x 

 A B C 

1 Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén 1h 11.200-Ft 

2 Kettő–hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén 2h 22.400-Ft 

3 Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként 3h 33600 

4 Épület központi kéménnyel 60-140 kW 2h 22.400-Ft 

5 Ipari és kommunális létesítmények esetén 140kW felett 2,5h 28000 

6 Helyszíni szaktanácsadás (további kiszállási díj terheli) h/db 4.000-Ft 

 

 

A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
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jzk. 3. számú melléklete 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2013. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 

a közterület használatáról szóló 11/2000. (XII. 01.) számú rendelet módosításáról 

 

 

 

Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. 

törvény 37. § (4) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A közterület használatáról szóló 11/2000. (XII. 01.) számú rendelet az alábbi alcímmel és 

5/A. §-sal egészül ki: 

 

„A közterület filmforgatási célú igénybevétele 

 

5/A.§ 

 

(1) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj: 

a) forgatási helyszín esetén 150Ft/m
2
/ nap, 

b) technikai kiszolgálás és stáb parkolás esetén 100Ft/m
2
/ nap 

 

(2)  A képviselő-testület a filmforgatási célú közterület használattal kapcsolatos hatáskörét a 

polgármesterre ruházza át.” 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

 

 

 Ujházi Zsolt Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

Kaskantyú, 2013. július 16. 

Filus Jánosné jegyző 

 


