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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

19/2013. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2015. december 16. 

(hétfő) napján 16
00

 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:    Művelődési Ház 

     Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 

 

Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Kiss Pál, Turú Gyula, 

Kelemen István, Sáfár Jánosné, Hermanné Németh 

Andrea képviselők 

Filus Jánosné jegyző, Nemesné Ambrus Mónika 

jegyzőkönyvvezető 

 

Hiányzik:     Kukucska Sándor alpolgármester. 

 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. Ismerteti az testületi ülés 

napirendi pontjait, javasolja, hogy 6. napirendi pontként a rendezési terv módosítása 

tárgyalásra kerüljön. 

 

 

A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a napirendet az alábbiak szerint.  

 

NAPIREND 

  

1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása. 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. 

Előterjesztő: jegyző 
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5. A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének jóváhagyása. 

Előterjesztő: polgármester 

 

6. Kaskantyú településrendezési tervének módosítása. 

Előterjesztő: polgármester 

 

7. Falugyűlés és Közmeghallgatás (18.
00

 órától) 

 

1.) napirend 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása. 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A kiküldött napirendi ponttal kapcsolatban akinek van észrevétele, javaslata, kérdése azt 

kérem vitassuk meg.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Röviden ismerteti az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási oldalt érintő tételeket.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Januárhoz képest ez nagyon jó.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Nehezebb év elején a kisebb bevétel miatt tervezni. A kötelező feladatokat el kell látni. 

Bevételi forrásokat kell teremtenünk, ami nem azt jelenti, hogy a lakosság terheit akarjuk 

növelni. Szemléletmód változásra van szükség, észrevenni, hol lehet bevételünk.  

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti rendelet– tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselő-testülete egyhangúan, 6 igen 

szavazattal a jegyzőkönyv 1. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 

 

Kaskantyú község önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

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

 

 
 

Filus Jánosné jegyző: 

2014. január 1. napjától jelentősen megváltozik az államháztartási számvitel, ezért szükséges 

a függő tételek rendezése. A könyvelésünkben régóta görgetjük ezeket a tételeket, valami 

oknál fogva függőn maradtak, mert a könyvelésben nem lettek helyre könyvelve, azonban ezt 

most meg kell tenni. Próbáltuk felgöngyölíteni, de mivel gépcsere volt azóta, nem tudjuk 
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megnyitni a régebbi programot. Valóban csak arról van szó, hogy nem történt meg a helyre 

könyvelésük.  

 

Az előterjesztéshez kérdés, 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 önkormányzati képviselő: 0 fő 

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

határozatot hozta: 

 

80 /2013.(XII. 16.) sz. határozat 

Függő-, átfutó kiadások, bevételek 

rendezése 

 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 97 § (2) 

bekezdése és a Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 21/2007. (XII. 17.) rendelet 14. § (3) 

bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a függő-, átfutó bevételei és kiadásai 

rendezésére az alábbiak szerint határoz: 

 

1.) Függő-, átfutó kiadások: 

39111 Költségvetési függő kiadás állománya: 602.749,- Ft 

391112 Költségvetési függő kiadás állománya: 5.602,- Ft 

39211 Személyi juttatással kapcsolatos átfutó kiadás állománya: 4.182.043,- Ft 

39221 Munkavállalói juttatással kapcsolatos átfutó kiadás állománya: 3.040.428,- Ft 

 

2.) Az 1.) pontban megjelölt függő-, átfutó kiadásait, követeléseit az önkormányzat az 

azonosításhoz szükséges feltételek hiánya miatt elengedi, az elengedett követelést, 

hitelezési veszteségként elszámolja. 

 

3.) Függő, átfutó bevételek: 

48111 Költségvetési függő bevételek állománya: 191.392,- Ft 

48121 Helyi adószámlával kapcsolatos függő bevételek állománya: 70.858,- Ft 

48211 Költségvetési átfutó bevételek állománya: 1.242.876,- Ft 

 

4.) A 3.) pontban felsorolt függő, átfutó bevételeket az önkormányzat átsorolja az egyéb rövid 

lejáratú kötelezettségei közé, melyeket pénzforgalom nélküli bevételként, elengedett, 

elévült kötelezettségként elszámolja. 

5.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a fenti tételek átvezetéséről 

az önkormányzat vagyonmérlegében. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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 2.) napirend  

A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Január 1-től megváltozik a magasabb szintű jogszabály, önkormányzati segély kerül 

bevezetésre.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Ki kell gazdálkodni? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Kötelező feladat ellátására kapunk normatívát.  

 

Kelemen István képviselő: 

A régi segélyek maradnak, csak egy átfogó nevük lesz? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Eddig az átmeneti segéllyel gyakorlatilag meg tudtunk oldani minden jogos kérelmet. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Egy cím lesz, nem tudom, hogy mennyivel könnyebb? Jobban át lehet majd látni.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

A hatáskört célszerű a polgármesternek átadni. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Nem önkényesen dönt a polgármester. A jogszabályok alapján az ügyintéző vizsgálja meg a 

kérelmet, készíti elő jogilag megalapozottan döntésre.  

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti 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 

16/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
 

3.) napirend 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása. 
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Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Mennyi vagyona van az önkormányzatnak, ami értékesíthető? Lakóház van? 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Pár termőföld, aminek nagyon minimális az értéke. Lakóház már nincs. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Relatív, hogy mi van, és mi nincs. Forgalomképtelen (jelenleg kötelező feladatot ellátó épület) 

ingatlanunk szerencsére van. Nem véletlenül folyik az átcsoportosítás (iskolában tornaszoba 

kialakítása, mellyel mentesül a sarki épület, az egészségügyi alapellátás áthelyezése a 

gyógyszertár mellé, itt is felszabadul egy épület, mely akár forgalomképes lehet, ami nem az 

értékesítés miatt fontos, hanem pályázatnál önerőként beszámítható). Ezek a célszerűség miatt 

is fontosak. Ha ezeket nem lépjük meg, nem tudunk nagyobb projektekben részt venni a 

későbbikben. Hitelt nem vehetünk fel.  

 

Kiss Pál képviselő: 

A vízmű épülete nem a mienk? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

De, csak üzemeltetést végez a szolgáltató. Az, az épület is fel fog szabadulni az 

ivóvízminőség-javító program megvalósulása keretében.  

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti 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 3. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2013.(XII. 20.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályiról 

 

 
 

4.) napirend 

2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti határozat– tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
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Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

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

határozatot hozta: 

 

81 /2013.(XII. 16.) sz. határozat 

A 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú Község Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdés alapján a 2014. évi belső ellenőrzési tervet a 

határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 

 
 

5.) napirend 

A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének jóváhagyása. 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

Filus Jánosné jegyző: 

Ez csak egy vázlat. Sokkal több lesz. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Dolgozni akarunk, ha kell ennél sokkal többször összeülünk. A fő cél a működőképesség 

megőrzése. 

 

A napirendi ponthoz 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 önkormányzati képviselő: 0 fő 

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

határozatot hozta: 

 

82/2013.(XII. 16.)sz. határozat 

Az önkormányzat 2014. évi 

munkaterve 

 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete Kaskantyú Község Önkormányzatának Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 12/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése 

alapján a Képviselőtestület 2014. évi munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Rendes ülések állandó napirendje: 

 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ügyekről, valamint a polgármester átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről 

Előadó: polgármester 
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2. Kérdések, bejelentések, interpellációk 

 

Rendes ülések időpontja és napirendje: 

 
FEBRUÁR 

1. Rendelet Kaskantyú község önkormányzata 2014. évi költségvetéséről 

Előadó: polgármester 

Előzetesen megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

 

2. A Művelődési Ház 2014. évi munkatervének jóváhagyása 

Előadó: Művelődésszervező 

 
MÁRCIUS 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 Előadó: polgármester 

 

2. Tájékoztató a házi segítségnyújtás ellátásáról 

 Előadó: Filadelfia Segítő Szolgálat vezetője 

 

3. Beszámoló a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi feladatellátásáról 

 Előadó: jegyző 

 

4. Tájékoztató a helyi civil szervezetek 2013. évi tevékenységéről és a 2014. évre 

kitűzött céljaikról 

 Előadó: Helyi civil szervezetek vezetői 

 
ÁPRILIS 

1. Rendelet Kaskantyú község önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról 

Előadó: polgármester 

Előterjesztést megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

 

2. Éves összefoglaló jelentés a 2013. évi belső ellenőrzésről  

 

3. Az Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyása 

Előadó: jegyző 

 

4. Beszámoló az önkormányzati társulásban ellátott feladatokról 

Előadó: polgármester 

 
MÁJUS 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: polgármester 

 

2. Beszámoló a gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátásáról  

Előadó: családgondozó  

 

3. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

Előadó: jegyző 

 

4. Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról 

Előadó: jegyző 



 8 

JÚNIUS 

 

2. Beszámoló a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról, a 2013. évi 

közművelődési munkaterv végrehajtásáról 

Előadó: Művelődésszervező 

 

3. Tájékoztató az egészségügyi feladatok ellátásáról 

Előadó: Háziorvos és fogorvos, védőnő 

 
SZEPTEMBER 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: polgármester 

 

2. Beszámoló Kaskantyú község önkormányzata 2013. évi költségvetésének első félévi 

végrehajtásáról 

Előadó: polgármester 

 
OKTÓBER 

1. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről 

Előadó: Kiskőrös Rendőrkapitányság vezetője 

 

 
NOVEMBER 

1. Beszámoló Kaskantyú község önkormányzata 2014. évi költségvetésének 

háromnegyed-éves végrehajtásáról 

Előadó: polgármester 

 

2. Kaskantyú község önkormányzata 2015. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: polgármester 

Előterjesztést megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

 
DECEMBER 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: polgármester 

 

2. 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Előadó: jegyző 

 

3. A Képviselőtestület 2015. évi munkatervének jóváhagyása 

Előadó: polgármester 
 

Közmeghallgatás  

- helye: Művelődési Ház Kaskantyú, Hunyadi u. 34. 

- időpontja: 2014. december hó 

 

Felelős: polgármester, jegyző  

Határidő: azonnal, folyamatos 

 

 
6.) napirend 

Kaskantyú településrendezési tervének módosítása. 
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Írásos előterjesztés kiadva. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Folyamatban van a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása, és 

szeretnénk, ha a 23 hrsz-ú terület átminősítése is megtörténne, ez az a terület, ahol 

buszmegállót szeretnénk kialakítani. Terveink már vannak. Ezt jó lenne most megtenni, mert 

nagyon hosszú időt vesz igénybe, és ha lenne lehetőség ilyen pályázat benyújtására, akkorra ez 

adott lenne. A második az iskola és óvoda területe közötti részen közterület kerülne 

kialakításra, melyre pályázva közterületi játszótér épülhetne. Zárható, védett terület. A glóbusz 

kikerül arról a területről. Plusz lehetőséget adna.  

 

A napirendi ponthoz 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 önkormányzati képviselő: 0 fő 

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

határozatot hozta: 

 

83/2013.(XII. 16.)sz. határozat 
Településrendezési terv és helyi építési 

szabályzat módosítására vonatkozó 

településfejlesztési döntés 

 

 

H A T Á R O Z A T 
 

1.) Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a településrendezési 

terv és helyi építési szabályzat módosítását az alábbiak kialakítása érdekében: 

a) a 23 hrsz-ú ingatlanon buszforduló és buszváró 

b) az iskola és az óvoda telkeit érintően közterületi játszótér 

 

2.) A rendezési terv és helyi építési szabályzat módosítására vonatkozóan felhatalmazza a 

polgármestert az ügyek vitelére. 

 

Határidő: folyamatosan 

Felelős: polgármester 
 

 
7.) napirend 

Bejelentések, egyéb ügyek 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Van egy kis megtakarítás a költségvetésben, melyet, ha nem használunk fel az adott feladatra, 

akkor vissza kell fizetni. Arra gondoltunk, hogy tüzelőtámogatásban részesítenénk a 

rászorulókat. Nagyjából 10.000 Ft / háztartás összegről beszélünk. Egyszeri juttatásról van 

szó, amit a helyi rendeletünk alapján bírálnánk el.  

 

Turú Gyula képviselő: 

Ez jó ötlet. 
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Kelemen István képviselő: 

Ez nagyon jó, jól fog jönni.  Kortól független? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A helyi rendeletben van szabályozva, hogy ki kaphat.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Jövedelmi viszonyok alapján adható. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Igazságosan megoldani nem lehet. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Tájékoztatásul szeretnék beszélni egy pár szóban a közfoglalkoztatásról. Sokat szidjuk, hogy 

ki dolgozik és ki nem. Összességében 59 fő volt benne a programban, ebből 31 felnőtt és a 

többi a nyári diák munkán. A fizetést a munkaügyi központon keresztül, nem a mi pénzünkből 

kapták. A bér 30 m. 454 e. Ft volt. Kisértékű tárgyi eszközt 1.727.432 Ft értékben 

vásárolhattunk, 4.375.837 Ft-ot kaptunk beruházásra, és 1.025.000 Ft volt az üzemanyagra 

kapott összeg. Ezt összeadva 41.583.885 Ft került a településre.  

 

Kelemen István képviselő: 

A Deli Sándorék felé 2 db lámpa kiégett, valamint 1 db kellene a Sztraka néniékhez. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Beszéltem már ebben az ügyben az áramszolgáltatóval. Kértem, hogy a helyszínen beszéljünk 

erről. Igyekszünk megoldani.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Szeretném megmutatni a falu mikulása program elszámolását. Köszönöm a segítséget. 

 

 
 

8.) napirend 

Falugyűlés és Közmeghallgatás 

 

Megjelentek: 14 fő 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Köszöntöm a megjelenteket. Sajnálom, hogy nem tudtunk többen lenni. Szeretném, ha egy 

kötetlen beszélgetésbe menne át a beszámolót követően a falugyűlés. 

Címszavakban tájékoztatást adnék az idei év történéseiről, majd szívesen válaszolok a feltett 

kérdésekre. 

- Az idei év módosítással kezdődött, közös hivatalok jöttek létre, ami bennünket is 

érintett. Nagyon sok volt a jogszabályi változás, aminek meg kellett felelnünk. 

Hosszabb távra nem mertünk tervezni. Alapkoncepció volt, hogy nem emelünk a 

lakosság terhein, és stabil működést szerettünk volna megvalósítani.  

- Oktatás: itt is változás történt. Fenntartóként az állam, illetve a KLIK vette át az 

üzemeltetést, azonban az épület továbbra is az önkormányzat tulajdonában maradt. 

Jelen tudásunk szerint 8 tanulói létszámig biztosítani kell az alsó tagozatos oktatást a 
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településen. A váltásból nagyon nem lehetett érezni semmit, hiszen a pedagógusok és 

az iskolai dolgozók személye nem változott. Jelen formájában hosszú ideig tud így 

működni helyi szinten az oktatás.  

- Konyha: az alacsony étkezői létszám miatt nem gazdaságos a helyben történő főzés. 

Tálaló konyhaként üzemel. 

- Óvoda: az önkormányzat látja el a feladatot.  

- Művelődési Ház: szintén az önkormányzat fenntartásában működik. 

- Orvosi alapellátás biztosított a településen.  

A községnek nincs adóssága, nem vagyunk csődben, nem megyünk tönkre. Fejlesztések 

történtek az iskolában (tornaszoba és vizesblokkok), orvosi rendelő készen van a gyógyszertár 

mellett. A közmunkában építő jellegű tevékenységet végeztünk: a sarki épületben 

megkezdődött a bontás utáni építő szakasz. Célunk az, hogy a közszolgáltatások egy helyen 

legyenek, olyan környezetben, amely a mai igényeknek megfelel, kulturált. Az árkok felújítása 

folyamatban van, járdák építése szintén. A csatornázás és az ivóvízminőség – javító program 

is folyamatban van. Egyiknél pályázati lehetőségre várunk, a második közbeszerzési 

szakaszban van. A lakossági elő takarékossági programot érdemes tovább folytatni, csak akkor 

kedvezményezett az önkormányzat, ha megvalósul a csatornázás, akkor ez önerőként kerül 

felhasználásra, így 1 rákötés 250 e. Ft, + a pályázatból kb. 1 m. Ft/ háztartás.  

- Közmunka program: 31 fő, nem a község pénzéből. Hozadéka kb. 40 m. Ft./év.  

- Távlati tervek: be van adva két pályázatunk, melynek az eredményét várjuk. 

(ravatalozó) (rendezvényterület fejlesztése).  

Terveink vannak, ötleteket szívesen veszünk.  

Szemétszállítás: itt is szolgáltató váltás történt. Önkormányzati társulás keretében. A szelektív 

gyűjtés fontosságára szeretném továbbra is felhívni a figyelmet.  

Közlekedés fejlesztése: buszmegálló kialakítása. Távlati terv a nem működő kisvasút helyén 

kerékpárút építése, így Kiskőröstől Kecskemétig lenne egy turisztikai útvonal. Célunk a 

vagyon megtartása, szolgáltatások megfelelő színvonalon történő nyújtása. 

 

Filus János: 

A Soltvadkert – Kaskantyú közötti út aszfaltozásából lesz – e valami? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Volt olyan időszak, amikor majdnem megvalósult. Van róla szó. Egybeni megvalósítására 

most nem látok esélyt, kiemelt projektek közé tartozik, jövő évben nyílhatnak meg olyan 

lehetőségek, amik tudnak erre forrást biztosítani. Partner kérdése. Tervezzük, a nagyobb 

forgalmat bonyolító földes utak felújítását. Fejlesztési programokat teszünk össze. Bács-

Kiskun megye kapta a legnagyobb pályázható keretösszeget. Elképzeléseinket összegyűjtik. 

Próbálunk időben odaérni.  

 

Röviden ennyit szerettem volna elmondani.  

Köszönöm, hogy megjelentek és időt szántak a falugyűlésre.  

Kérdéseikkel, kéréseikkel megtalálnak a hivatalban. 

 

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

 

Kmft. 

 

 

 Ujházi Zsolt  Filus Jánosné 

 polgármester  jegyző 
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jzk. 1. melléklete 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2013. (XII. 20.) 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 (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 1.§ A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata 2013. évi költségvetését  

a) bevételi főösszegét 103.278.000 Ft-ban,  

b) kiadási főösszegét 109.981.000 Ft-ban,  

c) működési céltartalékát 0 Ft-ban,  

d) hiányát 6.703.000 Ft-ban 

állapítja meg.”  

2. § 

 

A R. 1-3.;illetve 6. melléklete helyébe e rendelet 1-3. ; illetve 6. melléklete lép. 

3. § 

 

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. december 20. 

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla  

 Filus Jánosné 

 jegyző 
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1. melléklet a 15/2013.(XII. 20.) 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 7822200         7296000 7822200   

Óvodaműködtetési támogatás 1206000 1188000         1206000 1188000   

Ingyenes és kedvezményes 
gyermekétkeztetés támogatása 2244000 2142000         2244000 2142000   

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 

Egyes jövedelempótló támogatások 
kiegészítése   3626691         0 3626691   
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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 4000000         13990858 4000000   

Szerkezetátalakítási tartalék a.) 
(Beszámítási összeg visszapótlása)   1987099           1987099   

Szerkezetátalakítási tartalék c.) 
(Gyermekétkeztetés kiegészítő 
támogatásának előlege)   2583373           2583373   

Szerkezetátalakítási tartalék d.) (Szociális és 
gyermekjóléti alapellátás támogatásának 
kiegészítése)   118000           118000   

Egyéb működési célú központi támogatás 
(Természetbeni támogatás - Erzsébet 
utalvány)   487200           487200   

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2012. évről áthúzódó bérkompenzációja   21336           21336   

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2013. évi kompenzációja   304861         0 304861   

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZPONTI 
ALRENDSZERBŐL SZÁRMAZÓ 
FORRÁSAI 48550000 48888684 0 0 0 0 48550000 48888684 0 
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Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 

Működési célú támogatásértékű bevétel 
társadalombiztosítás alapoktól 1316000 1367000         1316000 1367000   

Működési célú támogatásértékű bevétel 
KTKT-tól   1640000               

Működési célú támogatásértékű bevétel 
Önkormányzattól (Tabdi Községi 
Önkormányzat)   60118               

Működési célú, támogatásértékű bevétel az 
elkülönített állami pénzalaptól (munkaügyi 
központ támogatása) 1407000 30268625     4376000   1407000 34644625   

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ 
TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON 
BELÜLRŐL ÖSSZESEN 51273000 82224427 0 0 4376000 0 51273000 86600427 0 

                    

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 
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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 ellátási díjak                   

                    

Alkalmazottak térítése                   

910123: Könyvtári szolgáltatások 40000 40000         40000 40000   

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 

                    



 17 

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL 

Működési célú pénzeszközátvétel 
vállalkozásoktól 445000 445000         445000 445000   

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi 
vállalkozástól   100000           100000   

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ 
ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL 
ÖSSZESEN 445000 545000 0 0 0 0 445000 545000 0 

                    

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN: 67572000 98623427 0 279000 4655000 0 67851000 103278427 0 

          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 12250900         12826000 12250900 0 

Intézményi költségvetési bevétel összesen 12826000 12250900 0 0 0 0 12826000 12250900 0 
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2. melléklet a 15/2013.(XII. 20.) önkormányzati rendelethez 

                   KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KIADÁSAI 

                   

                   A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS 
             

                   MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( e Ft-ban) 

Kiemelt előirányzat megnevezése 

Személyi 
juttatások 

Munkaadót terhelő 
járulékok és 

szociális hozzáj. 
adó Dologi kiadások 

Ellátottak 
pénzbeli 
juttatásai 

Egyéb működési 
kiadások ÖSSZESEN 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

T
e

lje
s
ít

é
s
 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

T
e

lje
s
ít

é
s
 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

T
e

lje
s
ít

é
s
 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

T
e

lje
s
ít

é
s
 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

T
e

lje
s
ít

é
s
 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

T
e

lje
s
ít

é
s
 

Kötelező feladatok 

360000: Vízterm. Kez. Ellát.             625 125         238 238   863 363 0 

381201: Eüi, és vesz. Hull.kez.             41 41               41 41 0 

522009:Közutak fennt.             447 447               447 447 0 

Óvodai-iskolati int. Étkeztetés 915 915   248 248   7843 7214               9006 8377 0 

680001:Lakóing.Üz.             221 221               221 221 0 

811000: Építményüzemeltetés             995 745               995 745 0 

813000: Zöldterület kezelés   555     148   602 606         141 141   743 1450 0 

841112: Önkormányzati jogalk. 6418 6418   1565 1565   252 427               8235 8410 0 

841169: M.N.S. kieg.szolg.             841 1131               841 1131 0 

841402:Közvilágítás             2949 2751               2949 2751 0 

841403: Város és község gazd. 714 1416   190 190   753 253               1657 1859 0 

841907: Önk.elsz. Ktv.szerveikkel (hivatal 
működése)                         16732 20079   16732 20079 0 

841907: Önk.elsz. Ktv.szerveikkel (KTKT 
tagdíj)                         412 257   412 257 0 

862101: Háziorvosi alap ellát.             452 452               452 452 0 

862102: Háziorvosi ügyeleti ellát.                         574 510   574 510 0 
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862301: Fogorvosi alap ellát.             50 50               50 50 0 

869041: Család és nőv. Eü. Gond. 506 526   139 144   126 176               771 846 0 

869042: Ifjúság eü. Gond 507 527   139 145   127 177               773 849 0 

889201: Gyermekjóléti szolg. 470 470   130 130   67 182               667 782 0 

890442; Közfoglalkoztatás 1697 23807   229 3214     2379               1926 29400 0 

890444; Téli közfoglalkoztatás   604     82                     0 686 0 

910123: Könyvtári szolg 1071 1071   288 288   850 823               2209 2182 0 

910502: Közműv.int.működtetése 1071 1071   288 288   1231 1331               2590 2690 0 

960302: Köztemető 283 266   73 71   38 94               394 431 0 

841906: Finanszírozási műveletek             400 35               400 35 0 

882122: Átmeneti segély                         100 1005   100 1005 0 

882129: Egyéb önk.eseti p.ellát.                         150 150   150 150 0 

882203;Köztemetés                         250 250   250 250 0 

889942: Önk.ált.nyújtott lak.tám.                         200 200   200 200 0 

Kötelező feladatok összesen 

  13652 37646 0 3289 6513 0 18910 19660 0 0 0 0 18797 22830 0 54648 86649 0 

Önként vállalt feladatok 

552001: Üdülői szálláshely szolg.             507 407               507 407 0 

Önként vállalt feladatok összesen 

  0 0 0 0 0 0 507 407 0 0 0 0 0 0 0 507 407 0 

Állami (államigazgatási) feladatok 

                                0 0 0 

Állami feladatok összesen 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen 

  13652 37646 0 3289 6513 0 19417 20067 0 0 0 0 18797 22830 0 55155 87056 0 
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FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 
      

Kiemelt előirányzat megnevezése 

Beruházások Felújítások 
Egyéb felhalmozási 

kiadások ÖSSZESEN 
      

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

T
e

lje
s
ít

é
s
 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

T
e

lje
s
ít

é
s
 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

T
e

lje
s
ít

é
s
 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

T
e

lje
s
ít

é
s
 

      Kötelező feladatok 
      

Munkagép (Gréder) beszerzés pályázati 
önerő             300 451   300 451 0 

      
Számítógép beszerzés (Felhalmozási célú 
pe.átadás közös hivatal részére)               74     74 0 

      
START-MUNKA PROGRAM  keretében 
megvalósuló felújítások         4376         0 4376 0 

      
018/21 hrsz-ú 9995m2 nagyságú terület 
beszerzése   120               0 120 0 

      
LEADER pályázat keretében megvalósuló 
Ravatalozó építésének önereje   4521               0 4521 0 

      KEOP pályázat: Kaskantyúi Napköziotthonos 
Óvoda épület energetikai fejlesztése 5773 1132               5773 1132 0 

      Kötelező feladatok összesen 
        5773 5773 0 0 4376 0 300 525 0 6073 10674 0 
      Önként vállalt feladatok 
                          0 0 0 
                          0 0 0 
      Önként vállalt feladatok összesen 
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
      Állami (államigazgatási) feladatok 
                          0 0 0 
                          0 0 0 
      Állami feladatok összesen 
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
      Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen 
        5773 5773 0 0 4376 0 300 525 0 6073 10674 0 
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      ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 

            

  

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
            

   61 228     97730 0 
            Általános tartalék, céltartalék 

            

  

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
              500 0   

            Intézményfinanszírozás 
            

  

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
            

Működési kiadás 12826 12251 0 
            Felhalmozási kiadás 0 0 0 
            Összesen 12826 12251 0 
            ÖNKOMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 
            

  
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat Teljesítés 

                       74 554     109981 0 
            ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM 
            

  
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat Teljesítés 

              6 fő 33 fő   
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B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE 
           KASKANTYÚI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 
           MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 

   

Kiemelt előirányzat megnevezése 

Személyi 
juttatások 

Munkaadót terhelő 
járulékok és 

szociális hozzáj. 
adó Dologi kiadások 

Ellátottak 
pénzbeli 
juttatásai 

Egyéb működési 
kiadások ÖSSZESEN 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

T
e

lje
s
ít

é
s
 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

T
e

lje
s
ít

é
s
 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

T
e

lje
s
ít

é
s
 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

T
e

lje
s
ít

é
s
 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

T
e

lje
s
ít

é
s
 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

T
e

lje
s
ít

é
s
 

Kötelező feladatok 

  7789 8301   2086 2224   2951 1726               12826 12251 0 

                                0 0 0 

                                0 0 0 

                                0 0 0 

                                0 0 0 

Kötelező feladatok összesen 

  7789 8301 0 2086 2224 0 2951 1726 0 0 0 0 0 0 0 12826 12251 0 

Önként vállalt feladatok 

                                      

Önként vállalt feladatok összesen 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Állami (államigazgatási) feladatok 

                                      

                                      

                                      

Állami feladatok összesen 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intézményi működési költésgvetési kiadások összesen 

  7789 8301 0 2086 2224 0 2951 1726 0 0 0 0 0 0 0 12826 12251 0 
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FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 
      

Kiemelt előirányzat megnevezése 

Beruházások Felújítások 
Egyéb felhalmozási 

kiadások ÖSSZESEN 
      

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Telje
sítés 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Telj
esít
és 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Telje
sítés 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

T
e

lje
s
ít

é
s
 

      Kötelező feladatok 
                          0 0 0 
                          0 0 0 
      Kötelező feladatok összesen 
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
      Önként vállalt feladatok 
                          0 0 0 
                          0 0 0 
      Önként vállalt feladatok összesen 
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
      Állami (államigazgatási) feladatok 
                          0 0 0 
                          0 0 0 
      Állami feladatok összesen 
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
      Intézményi felhalmozási kiadások összesen 
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
      

                   INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 
            

  

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

              12826 12251 0 
            ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM 
            

  

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

              3,33 fő 3 fő   
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3.melléklet a 15/2013.(XII. 20.) önkormányzati rendelethez 

     KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE 

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 

     

    
(e Ft-ban) 

Megnevezés 
Működési 

Költségvetés 
Felhalmozási 
költségvetés 

  Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás 

Önkormányzati költségvetés 

Önkormányzati feladatok 

Eredeti előirányzat 67572 55155 279 6073 

Módosított előirányzat 98623 87056 4655 10674 

Teljesítés         

Működési céltartalék 

Eredeti előirányzat   500     

Módosított előirányzat         

Teljesítés         

Eredeti előirányzat összesen 67572 55655 279 6073 

Módosított előirányzat összesen 98623 87056 4655 10674 

Teljesítés összesen 0 0 0 0 

Költségvetési szervek költségvetése 

Eredeti előirányzat   12826     

Módosított előirányzat   12251     

Teljesítés         

Önkormányzat, eredeti előirányzat összesen 67572 68481 279 6073 

Önkormányzat, módosított előirányzat összesen 98623 99307 4655 10674 

Önkormányzat, teljesítés összesen 0 0 0 0 

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 

Működési költségvetés hiánya (eredeti előirányzat) 909       

Működési költségvetés hiánya (módosított előirányzat) 0       

Felhalmozási költségvetés hiánya (eredeti előirányzat) 5794       

Felhalmozási költségvetés hiánya (módosított 
előirányzat) 5794       

          

Hiány belső finanszírozása 

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 
(eredeti előirányzat) 909   5794   

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 
(módosított előirányzat) 684   6019   

Hiány külső finanszírozása  

          

Likvid hitel felvétele (eredeti előirányzat)         

Likvid hitel felvétele (módosított előirányzat)         

Likvid hitel felvétele (teljesítés)         

Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen 68481 68481 6073 6073 

Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen 99307 99307 10674 10674 

Teljesítés Önkormányzat mindösszesen 0 0 0 0 
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6. melléklet a 15/2013.(XII. 20.) önkormányzati rendelethez 

            2013. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT) 
 

            

          
(ezer Ft-ban) 

Feladat kiemelt 
előirányzat 
megnevezése 

Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 

Eredeti 
előirányzat 
összesen 

Módosított 
előirányzat 
összesen 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Kaskantyú Községi 
Önkormányzat                       
KEOP pályázat: Kaskantyúi 
Napköziotthonos Óvoda 
épület energetikai 
fejlesztése (önerő) 1132 1132               1132 1132 

Munkagép (Gréder) 
beszerzés pályázati önerő             300 451   300 451 

Számítógép beszerzés 
(Közös hivatal részére 
pénzeszköz átadás)               74     74 
018/21 hrsz-ú 9995m2 
nagyságú terület 
beszerzése   120               0 120 
LEADER pályázat 
keretében megvalósuló 
Ravatalozó építésének 
önereje   4521               0 4521 

START-MUNKA 
PROGRAM  keretében 
megvalósuló felújítások         4376         0 4376 

                    0 0 

Kaskantyúi 
Napköziotthonos 
Óvoda                   0 0 

                    0 0 

                    0 0 

Összesen 1132 5773 0 0 4376 0 300 525 0 1432 10674 
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jzk. 2. melléklete 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 140/R. §-ban 

meghatározott feladatkörében eljárva, a Szociális és Ügyrendi bizottság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

 

(1) A szociális ellátásokról szóló 8/2011. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

R.) 1. § (1) bekezdésében szereplő „Kaskantyú Községi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalához” és a R. 1. § (4) bekezdésében szereplő „polgármesteri hivatal” szövegrész 

„Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Kaskantyúi Kirendeltség” szövegrészre módosul. 

(2) A R. 1. § (2) és (3) bekezdésében szereplő „átmeneti segély” szövegrész „önkormányzati 

segély” szövegrészre módosul. 

 

2. § 

 

A R. 4. alcíme és a 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„4. Önkormányzati segély 

 

4. § 

 

(1) Alkalmanként vagy havi rendszerességgel önkormányzati segélyben lehet részesíteni azt a 

nagykorú személyt, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg: 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130 százalékát,  

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 

százalékát,  

c) ha a kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója csak 

nyugellátásban vagy nyugdíjszerű szociális ellátásban részesül, az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát,  

d) egyedül élő nyugdíjas vagy nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő esetén az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát, 

e) a kérelem benyújtását megelőző egy hónapon belüli betegség, elemi kár esetén az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 százalékát. 

(2) A havi rendszerességgel nyújtott önkormányzati segélyt legfeljebb hat, de legalább négy 

hónapra vagy négy alkalomra kell megállapítani. 

(3) Az önkormányzati segély megállapításáról a polgármester dönt, meghatározza a segély 

formáját, összegét, a folyósítás, továbbá döntése szerint a felhasználás igazolásának 

módját.  
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(4) Önkormányzati segély ugyanazon személy, illetve család részére legfeljebb 5.000 forint, 

téli tüzelő beszerzéséhez legfeljebb 10.000 forint összegben állapítható meg, de a 

támogatás összesen nem haladhatja meg az évi 20.000 forintot. 

(5) A havi rendszerességgel nyújtott önkormányzati segély összege havonta eltérő mértékű is 

lehet, de az egy hónapra jutó támogatás nem lehet kevesebb 2000 Ft-nál, és nem 

haladhatja meg az 5000 Ft-ot. 

(6) Az önkormányzati segély természetbeni ellátás formájában is biztosítható Erzsébet 

utalvány, élelmiszer, tüzelősegély, tankönyv és tanszervásárlás támogatása, tandíj, 

közüzemi díjak, illetve gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott 

támogatás. 

(7) Az (1) bekezdésen túl önkormányzati segélyben részesíthető – a temetést követő 6 

hónapon belül – az az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodó személy, akinek az 

egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250%-át. 

(8) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított 

önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés (80 000,- Ft.) 10%-

a, azaz 8 000,- Ft. 

(9) A segély iránti kérelemhez mellékelni kell a segélyt kérő nevére kiállított temetési 

számlák eredeti példányát és be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát.” 

 

3. § 

 

A R. 6. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A közgyógyellátásra való jogosultságról a polgármester dönt.” 

 
4. § 

 
(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.  

(2) 2014. január 1. napjával hatályát veszti Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-

testületének az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2003. 

(XII. 01.) önkormányzati rendelet: 

a) 1. § (2) bekezdése, 

b) 2. § (3) bekezdés a) pontja, 

c) 4. §-a és az azt megelőző alcím,  

d) 5. §-a és az azt megelőző alcím, 

e) 6. §-a és az azt megelőző alcím, 

f) 7. §-a. 

 

 
 Ujházi Zsolt Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2013. december 20. 

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla  

 Filus Jánosné 

 jegyző 
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2. melléklet a 16/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM 

 

I. Az igénylő adatai:  
1.) Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________  

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/  

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: _________________________________ 

Születési helye: _________________________Anyja neve:_________________________  

Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap  

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: _______________________________ 

2.) Állampolgársága : magyar  

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező  

hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert  

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______  

( a megfelelő rész aláhúzandó)  

3.) Családi állapota:  

egyedülálló (hajadon, nőtlen)  

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt  

házastársától külön élő  

elvált  

özvegy  

(a megfelelő rész aláhúzandó)  

4.) Lakóhely: ___________________helység ____________________utca________sz. 

Tartózkodási hely: _______________helység ____________ _______utca________sz. 

Értesítési és utalási cím: ________________helység _______________utca________sz. 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( a 

megfelelő rész aláhúzandó)  

5) Folyószámlát vezető pénzintézet neve: ________________________________________ 

a bankszámla száma: ________________________________________________________ 

6.) A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai: 

 
Név Születési hely, idő Anyja neve Rokoni fok Taj szám 

     

     

     

     

     

 
( család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi 

intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók 

közössége.  

közeli hozzátartozó:  
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a) a házastárs, az élettárs,  

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel 

nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, 

önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, 

örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,  

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. 

életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),  

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő 

házastársa vagy élettársa;  

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

személyek közössége.)  

 

II. A kérelem indoka: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Az önkormányzati segélyre vonatkozó kérelem esetén a segély megállapítását (Megfelelő betűjel 

bekarikázandó. Egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg.)  

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére  

b) a családban nevelkedő gyermekre tekintettel a család létfenntartási vagy rendkívüli 

élethelyzetbe kerülése okán  

c) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra kérem.  

 

III. Jövedelemnyilatkozat 

 
A jövedelem 

típusa 

Kérelmező Házastárs 

vagy élettárs 

A közös háztartásban élő további 

személyek 

Munkaviszonyból, munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyból származó 

jövedelem   

     

Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

     

Alkalmi munkavégzésből származó      

 
Táppénz, gyermekgondozási támogatás      

 
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátás 
     

Önkormányzat és munkaügyi szervek 

által folyósított ellátások 
     

Egyéb jövedelem      

 
Összes jövedelem      

 

 

Egy főre jutó nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). ______________Ft/hó. 
( A kérelemhez mellékelni kell a táblázatban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 

napnál régebbiek nem lehetnek.) 
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IV. Egyéb nyilatkozatok:  

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése 

alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

igazgatósága útján - ellenőrizheti.  

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához.  

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek.  

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal 

megemelt összegben visszaköveteli.  
 

Kaskantyú, 20___ év_________________hó _____nap  

 

 ____________________________ 

 kérelmező aláírása 

 

Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében 

helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a 

szövegrészt áthúzással törölni!)  

 

Kaskantyú, 20___ év_________________hó _____nap  

 

 ____________________________ 

 kérelmező aláírása 
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jzk. 3. melléklete 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2013.(XII. 20.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályiról 

 

 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) 143. § (4) bekezdés i.) 

pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 11. 

pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, 32. cikk (2) bekezdésében, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

1. § 
 

(1) E rendelet hatálya kiterjed: 

a) Kaskantyú Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) annak 

szerveire, továbbá az Önkormányzat által alapított és irányítása alatt működő 

költségvetési szervekre, az önkormányzati vagyon kezelőire, hasznosítóira, 

használóira. 

b) Az Önkormányzat tulajdonában lévő és tulajdonába kerülő minden vagyonra, így ingó 

és ingatlan vagyonra, vagyoni értékű jogokra, a tagsági jogokat megtestesítő 

értékpapírokra, valamint az Önkormányzatot külön jogszabály, vagy szerződés 

alapján megillető vagyonra és követelésekre. 

(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, állami fenntartású és működtetésű köznevelési 

intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon esetében, amely a 

Klebersberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) ingyenes 

vagyonkezelésébe került, a rendelet szabályait olyan mértékben kell alkalmazni, 

amennyiben a KLIK-kel kötött szerződés megengedi. 

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki:  

a) az Önkormányzat közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó közbeszerzéseire, 

b) az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek tulajdonjogot nem érintő 

hasznosítására, amelyeket külön önkormányzati rendelet szabályoz.  

 

2. Az Önkormányzat vagyona 

2. § 

 

(1) Az Önkormányzat vagyonának csoportosítása a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvényben (továbbiakban: Nvt.) szabályozottak szerint történik. 

(2) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon az, amit az Nvt. akként 

határoz meg. 

(3) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon az, amit az Nvt. akként 

határoz meg. 

(4) Az Önkormányzat rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

vagyonelemet nem határoz meg. 
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(5) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona az, amit az Nvt. akként 

határoz meg.   

(6) A korlátozottan forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgyak esetében a 

vagyon tulajdonjogának átruházása, megterhelése, hasznosítása, társulásba vitele az e 

rendeletben meghatározottak szerint történik. 

(7) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgy üzleti vagyonná történő átminősítéséről 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. 

 

3.§ 

 

(1) Az Önkormányzat üzleti vagyona mindazon vagyon, amely nem tartozik a 2. §-ban 

meghatározottak alá 

(2) Az üzleti vagyonként besorolt önkormányzati vagyontárgy, vagyonrész tulajdonjogának 

átruházása, megterhelése, hasznosítása, társulásba vitele az e rendeletben 

meghatározottak szerint történik. 

 

3. Tulajdonjog átruházása 

 

4. § 

 

(1) Nem lehet értékesíteni az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe sorolt 

vagyont. 

(2) Az üzleti vagyont és korlátozottan forgalomképes törzsvagyont 10 millió Ft értékhatár 

felett csak versenyeztetés útján, az alábbiak szerint az összességében legelőnyösebb 

ajánlatot tevő részére lehet értékesíteni úgy, hogy a 

a) a képviselő-testület a 15 millió Ft értékhatár feletti vagyon értékesítéséről a megyei 

lapban, 

b) a képviselő-testület 15 millió Ft értékhatárig a helyben szokásos módon hirdeti meg a 

vételi ajánlattétel jogát. 

(3) A (2) bekezdés szerinti érték megállapításakor a forgalmi értéket kell figyelembe venni, 

melyet a képviselő-testület hivatalos értékbecslés alapján állapít meg. 

(4) A versenyeztetési eljárást az 1. sz. mellékletben meghatározott versenyeztetési szabályzat 

szerint kell lebonyolítani. 

 

5. § 

 

(1) Az önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés előkészítése a 

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal feladata. 

(2) A szerződés megkötésére az önkormányzat képviseletében a polgármester jogosult. 

 

4. Az önkormányzati vagyon hasznosítása 
 

6. § 

 

(1) A tulajdonost megillető jogok közül a rendelkezési jog gyakorlására – a (2) bekezdésben 

foglaltak kivételével – közvetlenül a képviselő-testület jogosult. 

(2) A képviselő-testület jelen felhatalmazása alapján a polgármester jogosult 

a) 100.000 ezer Ft – a számviteli szabályok szerint számított – egyedi értéket meg nem 

haladó elavult ingóságok értékesítésére, 
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b) értékhatár nélkül olyan szerződések megkötésére, melyek alapján az önkormányzat 

ellenérték nélkül szerzi meg településrendezési tervben közút vagy egyéb közcélú 

felhasználásra rendelt ingatlan tulajdonjogát, 

c) a képviselő-testület tulajdonosi döntései alapján szerződések megkötésére 

d) a nem intézményi használatban lévő vagyontárgyakra vonatkozó bérleti szerződések 

megkötésére, 

e) a védett természeti területnek minősülő, korlátozottan forgalomképes, valamint a 

forgalomképes mezőgazdasági célú földterület bérbe, haszonbérbe adása, a szerződés 

megszüntetése, felmondása, 

f) a biztosítási szerződések megkötésére, 

g) olyan szerződési ajánlatok saját hatáskörű elutasítására, melyek elfogadása jogszabályi 

rendelkezéssel vagy önkormányzati határozatban előírtakkal ellentétes lenne, 

h) a szerződésekben foglaltak teljesítésének ellenőrzésére és indokolt esetben a szerződés 

felbontására vagy megszüntetésére irányuló jognyilatkozatok megtételére, 

i) a közszolgáltatók által kezdeményezett munkálatok elvégzéséhez kért tulajdonosi 

hozzájárulás megadására, 

j) a kisösszegű követelések törlésére, 

k) önkormányzati tulajdonú ingatlanon történő nem önkormányzati beruházáshoz 

tulajdonosi hozzájárulás megadására, 

l) az egyéb tulajdonosi jognyilatkozatok közül hozzájárulás adása az önkormányzat 

javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom, jelzálogjog törléséhez, ha az ehhez 

előírt feltételek fennállnak,  

m) elővásárlási jogról való lemondásra ingatlan árverés esetén, 

n) a fák védelméről szóló jogszabály szerint az önkormányzatot, mint tulajdonost 

megillető jogok gyakorlása, 

o) az átmenetileg szabad készpénz vagyon bankbetétként történő elhelyezése, 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása. 

 

7. § 

 

(1) A 3 millió Ft értékhatárt meghaladó hasznosítási jogot versenyeztetéssel lehet átengedni. 

(2) A képviselő-testület a 8 millió Ft-ot meghaladó vagyon hasznosítási jog átengedéséről a 

megyei lapban való hirdetéssel, a legjobb ajánlattevő javára dönt. 

(3) A képviselő-testület 8 millió Ft értékhatárig a helyben szokásos módon hirdeti ki a 

használati, hasznosítási jogra való ajánlattétel jogát. 

(4) A képviselő-testület dönt a használati, hasznosítási jog átengedéséről, ha az (1)-(3) 

bekezdés alapján versenyeztetés szükséges. 

(5) A polgármester dönt a használati, hasznosítási jog átengedéséről, ha az (1)-(3) bekezdés 

alapján versenyeztetés nem szükséges. 

 

8. § 

 

A képviselő-testület külön határozatban állapítja meg az egyes ingatlanok hasznosítására 

vonatkozó bérleti és használati díjakat. 

 

9. § 

 

    Az önkormányzati vagyon használati, hasznosítási jogának ingyenes átengedése — az 

átengedés időtartamától függetlenül — értékhatár nélkül a képviselő-testület joga. 
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5. Vagyonkezelői jog 

 

10. § 

 

(1) Vagyonkezelői jogot létesíteni kizárólag az Nvt.-ben felsorolt vagyonkezelők részére 

önkormányzati közfeladat ellátásához kapcsolódva lehet akkor, ha az biztosítja a 

feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítását, a vagyon állagának és értékének 

megőrzését, védelmét, illetve a vagyon értékét növeli. 

(2) A vagyonkezelő jog létrejöhet vagyonkezelési szerződéssel vagy törvényben történő 

kijelöléssel. 

(3) Vagyonkezelési szerződés a vagyon értékére való tekintet nélkül versenyeztetés nélkül 

köthető. 

(4) A Képviselő-testület a vagyonkezelési szerződés megkötésekor, az ott részletezett 

feltételek meghatározásával dönt arról, hogy a vagyonkezelőnek 

a) elengedi vagy 

b) nem engedi el 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 109. § (6) bekezdése szerinti 

kötelezettségét. 

 

11. § 

 

Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának körébe sorolt vagyon 

vagyonkezelési jogát a forgalomképesség korlátozásának tartalmát meghatározó feltételek 

figyelembe-vételével lehet átengedni. 

 

12. § 

 

(1) A vagyonkezelési jog értékének meghatározása piaci értéken történik. 

(2) Az önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyonra szerződéssel létesített 

vagyonkezelői jogot ingyenesen szerezheti meg az Nvt. 3. § (1) bekezdés 19. pont b)-c) 

alpontjában meghatározott körbe tartozó szervezetek közül az önkormányzati 

közfeladatot átvállaló: 

a) önkormányzati társulás, 

b) költségvetési szerv vagy önkormányzati intézmény, 

c) az állam, a helyi önkormányzat, az a) és b) pontjában meghatározott személyek együtt 

vagy külön-külön 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet. 

 

13. § 

 

Vagyonkezelői jog létrejöttéhez – az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

16. § a) pontja értelmében – az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés is szükséges. 

 

14. § 

 

(1) A vagyonkezelési szerződésnek a törvény által előírtakon kívül – figyelembe véve az 

adott vagyontárgy sajátos jellegét, valamint az ahhoz kapcsolódó önkormányzati 

közfeladatot – tartalmaznia kell különösen az alábbiakat: 

a) a vagyonkezelő által kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladatot és ellátható 

egyéb tevékenységeket; 

b) a vagyonkezeléssel érintett vagyoni kör pontos megjelölését; 
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c) a vagyonkezelő által a feladatai ellátásához alvállalkozók, illetőleg közreműködők 

igénybevételére, és ezzel összhangban a vagyonkezelésbe adott vagyon birtoklására, 

használatára vonatkozó korlátozó rendelkezéseket; 

d) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe adott eszközöknek az 

Önkormányzat számviteli nyilvántartási adataival megegyező tételes jegyzékét 

értékével együtt, azon belül a kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódó vagyon 

megjelölését; 

e) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket, és 

a vagyonnal való vállalkozás feltételeit; 

f) a vagyonkezelői jog megszerzésének ellenértékét, illetve kijelölés esetén az 

ingyenesség tényét; 

g) a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját; 

h) az Önkormányzat költségvetését megillető – a vagyonkezelésébe adott vagyon 

kezeléséből származó – befizetések teljesítésére, a vagyonkezelésbe adott vagyonnal 

történő elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket; 

i) a szerződés teljesítésének biztosítására vonatkozó rendelkezéseket, 

mellékkötelezettségeket és egyéb biztosítékokat; 

j) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való mérhetően eredményes gazdálkodásra 

vonatkozó előírásokat; 

k) a vagyonkezelési szerződés időtartamát; 

l) a szerződés megszűnése esetén a felek által teljesítendő szolgáltatásokat, beleértve az 

ilyenkor szükséges elszámolást is. 

(2) A vagyonkezelő, a vagyonkezelési szerződés időtartama alatt haladéktalanul köteles 

tájékoztatni az Önkormányzatot: 

a) ha ellene csőd- vagy felszámolási eljárás, helyi önkormányzatnál adósságrendezési 

eljárás indult; 

b) ha végelszámolási eljárás kezdeményezésére, vagy a jogutód nélküli megszüntetésre 

irányuló bírósági vagy hatósági intézkedésre került sor; 

c) ha 3 hónapnál régebbi köztartozása van, és annak megfizetésére nem kapott halasztást; 

d) mindazokról a változásokról, amelyekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget 

jogszabály, vagy vagyonkezelési szerződés előírja. 

 

15. § 

 

(1) A vagyonkezelő, mint a vagyonkezelési jog jogosultja köteles a vagyonkezelési jog 

gyakorlása során betartani a következőket: 

a) a vagyonkezelésbe vett vagyont a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, 

elvárható gondossággal birtokolni, használni és a vagyon hasznait szedni, 

b) a vagyont rendeltetésszerűen használni, 

c) a vagyont fenyegető veszélyről és a bekövetkezett kárról értesíteni az Önkormányzatot, 

d) a vagyonkezelési szerződésben meghatározottakat, és e rendeletben előírt 

kötelezettségeket teljesíteni, 

e) tűrni a vagyonkezeléssel kapcsolatos ellenőrzéseket, és köteles az ellenőrzésekben 

közreműködni, az előírt beszámolást teljesíteni. 

(2) A vagyonkezelés ellenőrzése vagyonkezelők éves beszámoltatásával történik, melynek 

keretében elkészítik az általuk kezelt vagyonra vonatkozó vagyonkimutatást, és 

ismertetik a vagyongazdálkodási terv adott időszakra vonatkozó teljesülését. 
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6. Az önkormányzat követeléseiről való lemondás 

 

16. § 

 

Az önkormányzat követeléseiről – mint az önkormányzati vagyon részéről – való lemondás 

jogát 

a) a képviselő-testület gyakorolja az adósok, vevők és egyéb követelések 

vonatkozásában, amennyiben az érintett követelés meghaladja a 100.000 Ft 

összeghatárt, 

b) a polgármester gyakorolja az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában, 

amennyiben az érintett követelés nem éri el az a) pontban meghatározott értékhatárt. 

 

17. § 

 

(1) A 12. § a) pontjában meghatározott követelésről csak akkor lehet lemondani, ha 

a) az nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását, 

b) a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelést részben vagy 

egészben nem lehet behajtani, és remény sincs a követelés későbbiekben való 

behajtására, 

c) a követelés érvényesítése, behajtása bizonyítottan a követelés összegét meghaladó 

költségekkel jár, 

d) a bíróság bevonásával történő behajtás során – figyelembe véve az a) és b) pontokban 

foglaltakat – a követelésről való lemondásról bírói egyezség történt, 

e) a felszámolási eljárás vagy a csődeljárás során a követelést részben vagy egészben 

nagy valószínűséggel pénzügyileg nem lehet realizálni, vagy a csődeljárás során – 

figyelembe véve az a) és b) pontokban foglaltakat – csődegyezségi megállapodást 

kötöttek, 

f) bizonyított, hogy a követeléssel érintett szervet, személyt nem lehet elérni vagy 

fellelni. 

(2) A követelésről való lemondás magában foglalja az egész követelésről való lemondást, 

valamint a követelés egy részéréről való lemondást. 

 

18. § 

Ha az önkormányzat költségvetési rendelete eltérően nem rendelkezik, a követelésről való 

lemondás joga az önkormányzati költségvetési szervek tekintetében a 13. és 14. §-ban 

foglaltak szerint történik azzal az eltéréssel, hogy polgármester alatt a költségvetési szerv 

vezetőjét, az önkormányzat alatt a költségvetési szervet kell érteni. 

 

7. Ellenérték nélkül kapott, felajánlott vagyon 
 

19. § 

 

(1) Az önkormányzat számára más személy vagy szerv által ellenérték nélkül felajánlott 2 

millió Ft piaci értéket elérő vagyon elfogadásáról a képviselő-testület dönt. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárt el nem érő vagyon elfogadásáról a 

polgármester dönt. 

(3) A térítés nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásának feltétele, hogy 

a) az elfogadott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségek az Önkormányzat részéről 

teljesíthetők legyenek és 
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b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítése likviditási problémát ne okozzon, és ne 

zavarja az önkormányzati feladatok ellátását. 

 

8. Vagyonnyilvántartás, vagyonleltár 

 

20. § 

 

(1) Az önkormányzat vagyonát az egyes állami tulajdonban levő vagyontárgyak 

önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló törvényben és az önkormányzatok 

tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjéről szóló 

Kormány rendeletben szabályozottak szerint kell nyilvántartani és leltározni. 

(2) A Kormány rendelet szerinti nyilvántartás tartalmazza 2. és 3. § szerinti 

vagyoncsoportokat. 

 

9. Záró rendelkezések 

21. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

22. § 

 

E rendelet hatályba lépése napján hatályát veszti  

a) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 21/2007. 

(XII. 17.) önkormányzati rendelet, 

b)  egyes Önkormányzati rendeletek módosítása a belső piaci szolgáltatásról szóló az 

Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelése miatt szóló 

8/2009. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (8) bekezdése. 

 

 

 Ujházi Zsolt Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2013. december 20. 

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla  

 Filus Jánosné 

 jegyző 
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1 sz. melléklet 

 

VERSENYEZTETÉSI  SZABÁLYZAT 

 

 

1.) Az önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása a törvényben illetve az 

önkormányzati rendeletben meghatározott kivételekkel versenyeztetési eljárás alkalmazásával 

történik. 

 

2.) A kiíró a pályázati felhívásban valamennyi ajánlattevő pályázó számára egyenlő esélyt 

köteles biztosítani. 

 

3.) A pályázati eljárás során a kiíró köteles a pályázati eljárásban résztvevők számára teljes 

nyilvánosságot biztosítani. Ennek keretében a pályázó számára hozzáférhetővé kell tenni 

minden olyan adatot, amely nem sért üzleti titkot és szükséges ahhoz, hogy a pályázónak 

lehetősége nyíljék a megalapozott ajánlattételre. 

 

4.) A versenyeztetés megvalósulhat nyilvános vagy zártkörű (meghívásos) pályázati eljárás, 

illetve árverés (licitálás) útján. 

 

5.) Zártkörű pályázatot kell kiírni, ha a nyilvános pályázat közérdeket sért, továbbá ha a 

teljesítésre csak meghatározott ajánlattevők alkalmasak. A zártkörű pályázat meghirdetéséről 

a képviselő-testület dönt. 

 

6.) Az árverés (licitálás) az ingatlan és ingó vagyon értékesítésének, hasznosításának 

nyilvános, a pályázók részvételével megvalósuló versenyeztetése, melynek során a vételár a 

nyilvános liciten kialkudott legmagasabb ajánlati ár. 

 

7.) Az önkormányzat esetenként dönt, hogy a 4.) pontban megjelölt versenyeztetés melyik 

formáját választja. Továbbá – esetenként – dönthet arról is, hogy a versenyeztetési eljárás 

nélkül elidegeníthető vagy hasznosítható vagyontárgyakat versenyeztetési eljárás keretében 

értékesíti, hasznosítja. 

8.) A pályázatot a 7.) pontban meghatározott képviselő-testületi döntés alapján a polgármester 

írja ki. A pályázatot két fordulóban is meg lehet hirdetni. A második fordulóban a kiválasztott 

ajánlattevők ez első fordulóban vállalt feltételekkel vesznek részt. 

 

9.) A kiíró az első fordulóban olyan adatokat tartalmazó ajánlatokat is kérhet, melyekből meg 

tudja állapítani, hogy az ajánlattevő teljesítőképessége, eddigi teljesítménye, szakismerete 

valamint megbízhatósága és pénzügyi helyzete alapján alkalmas-e a felhívásban megjelölt 

kötelezettség teljesítésére. 

 

10.) A nyilvános pályázatot, továbbá az árverési hirdetményt a község hirdetőtábláin és az 

önkormányzat honlapján közzé kell tenni, valamint a megyei napilapban is megjelentethető. 

 

11.) A zártkörű pályázatról legalább kettő ajánlattevőt egyidejűleg és közvetlenül kell 

értesíteni a pályázati felhívás megküldésével. 

 

12.) A pályázatok benyújtására vonatkozó időpontot a felhívásban úgy kell meghatározni, 

hogy a felhívás közzététele és az ajánlatok benyújtására vonatkozó időpont között legalább 15 

nap különbség legyen. 
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13.) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 

a) a pályázatot kiíró szerv megnevezését, székhelyét, 

b) a pályázat célját, jellegét, 

c) az értékesítendő, hasznosítandó vagyon megnevezését, forgalmi érték és az értékesítéshez 

szükséges információkat, 

d) az ajánlat benyújtására, felbontási helyére és idejére valamint az elbírálásra vonatkozó 

időpontokat és szempontokat, 

e) a pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helyét, 

f) pályázati biztosíték fizetésére vonatkozó feltételeket, 

g) a vagyontárgy jellege szerint szükséges további információkat. 

 

14.) A pályázati kiírás az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonható, amelyet a 

felhívással azonos módon kell közzétenni. 

 

15.) A kiírás visszavonása esetén – ha a részletes dokumentáció rendelkezésre bocsátása 

ellenérték fejében történt – az ellenérték visszajár, az ajánlattevők pedig a dokumentáció 

visszaadására kötelesek. 

16.) Az érvényes pályázatokat a képviselő-testület, szükség esetén szakértő 

közreműködésével bírálja el. Az elbírálásnál a legkedvezőbb feltételeket kínáló ajánlat mellett 

kell dönteni. A pályázat elbírálásáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 

- a pályázati eljárás adatait, 

- a beérkezett érvényes és érvénytelen ajánlatokat, 

- a legkedvezőbb ajánlat elfogadásának indokait. 

 

17.) A kiíró az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntést a pályázati kiírásban meghatározott 

időpontban és módon kihirdeti. Zártkörű pályáztatás esetén a döntést a pályázatban 

résztvevőkkel közvetlenül ismertetni kell. 

 

18.) Árverés esetén az árverési hirdetményben meg kell jelölni: 

- az árverés helyét és időpontját, 

- az árverésre kerülő vagyontárgyra vonatkozó információt, 

- az árverésre kerülő ingó, illetve ingatlan megtekintési lehetőségét, 

- az áremelés alsó és felső határát, 

- az árverési előlegre vonatkozó adatokat. 

 

19.) Az árverési hirdetmény az árverés időpontjáig visszavonható, amelyet a meghirdetéssel 

azonos módon kell közzétenni. 

 

20.) Az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben megjelölt időben és helyen 

személyesen, vagy meghatalmazottja útján megjelenik, nyilatkozik, hogy legalább a kikiáltási 

ár erejéig rendelkezik a vételárral, árverési előlegként a kikiáltási ár 10%-át a hirdetményben 

megjelölt módon és időben letétbe helyezte. 

 

21.) Az árverés lezárása után jegyzőkönyvben kell rögzíteni az árverés lefolyását. A 

jegyzőkönyvet az árverést vezető, a jegyzőkönyv vezető, és az árverési vevő írja alá. 
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81/2013.(XII. 16.) sz. határozat melléklete 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2014. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

Sor-

szám 

Ellenőrzött szerv, 

szervezeti egység 

Az ellenőrzés célja, tárgya, 

ellenőrzött időszak 

Azonosított kockázati 

tényezők (*) 

Az ellenőrzés típusa, 

módszerei (**) 

Az ellenőrzés 

tervezett 

ütemezése (***) 

Az ellenőrzésre 

fordítandó 

kapacitás 

(ellenőri nap) 

(****) 

1 

 

Önkormányzat és 

intézményei 

 

 

Pénzügyi-számviteli 

szabályzatok 

Célja: annak megállapítása, hogy az 

önkormányzat és intézményei 

pénzügyi-számviteli szabályzatai a 

törvényi és a helyi sajátosságok 

figyelembevételével készültek-e, 

jogszabályi változásoknak megfelelő 

aktualizálások megtörténtek-e. 

 

Tárgya: pénzügyi-számviteli 

szabályzatok  

 

Időszak: 2014. év, jelen helyzet 

 

- Szabályozatlanságból eredő 

kockázatok 

 

Típusa: 

Szabályszerűségi 

ellenőrzés 

 

Módszerei: 

 

Szabályzatok tartalmának 

tételes ellenőrzése 

 

2014. május 

 

Jelentés: 

2014. június 30. 

 

12 belső ellenőri 

nap 

 

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. 

** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján. 

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 

 

Dátum: 2013. október 29. 

 

Készítette: 

 Jóváhagyta: 

_____________________________ ________________________ 

          Lisztes-Tóth Linda Filus Jánosné 

       Belső ellenőrzési vezető Jegyző 

 


