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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

10/2014. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2014. augusztus 12-én 

(kedd) 16
30

  órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:  Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége 

     Kaskantyú, Hunyadi János utca 16 

 

Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Kelemen István, Hermanné 

Németh Andrea, Sáfár Jánosné, Turú Gyula képviselők 

Filus Jánosné jegyző 

Kiss Istvánné óvodavezető az 1. napirend tárgyalásánál 

 

Hiányzik:     Kukucska Sándor alpolgármester, és Kiss Pál képviselő 

(bejelentetten) . 

 

 

Ujházi Zsolt Kaskantyú  polgármestere: 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. 

Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat az „Együttműködés kötése a 

Kaskantyúi Sport és Társadalmi Célú Egyesülettel” című napirenddel kiegészíteni. A 

Képviselő-testület a napirendet a módosított javaslat szerint egyhangúlag, ellenszavazat 

nélkül az alábbiak szerint elfogadta. 

 

NAPIREND 

 

 

1. A Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása  

Előterjesztő: jegyző 

 

2. A helyi választási bizottság megválasztása 

Előterjesztő: jegyző 

 

3. Együttműködési megállapodás kötése a Kaskantyúi Sport és Társadalmi Célú 

Egyesülettel 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. Bejelentések, egyéb ügyek 
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1. ) napirend 

A Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

 

Kiss Istvánné óvodavezető: 

Megköszöni a testületnek az eddigi bizalmat. A vezetői feladat ellátásához szükséges 

pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzéséhez 

már csak fél éve van hátra. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Javasolja Kis Istvánné pályázatának elfogadását, és azt, hogy az intézményvezetői megbízást 

2 évre, 2016. augusztus 15.-ig adjon a testület. 

 

Filus Jánosné jegyző 

Kiss Istvánné nem kérte a döntésnél a zárt ülés tartását. 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármestere az alábbi 

határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

      /2014.(VIII. 12.)sz. határozat 

Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda 

vezetőjének megbízása 

 

H A T Á R O Z A T  T E R V E Z E T 
 

Kaskantyú község képviselő – testülete a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda (Kaskantyú, 

Petőfi u. 2.) óvodavezetői feladatainak ellátásával 2014. augusztus 16. napjától 2016. 

augusztus 15. napjáig  

Kiss Istvánné 

 

6211 Kaskantyú, Ady Endre u 30. szám alatti lakost, az intézmény óvodapedagógus 

munkakörben határozatlan időre kinevezett közalkalmazottját bízza meg. 

Illetménye a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján kerül 

megállapításra, jelenlegi garantált illetménye 280 300 Ft, a magasabb vezetői pótlék az 

illetményalap 40 %-a, jelenleg 64 100 Ft, a nehézkörülmények között végzett munkáért járó 

pótlék az illetményalap 10 %-a, jelenleg 16 000 Ft. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések 

megtételére. 

 

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: 
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39/2014.(VIII. 12.)sz. határozat 

Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda 

vezetőjének megbízása 

 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú község képviselő – testülete a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda (Kaskantyú, 

Petőfi u. 2.) óvodavezetői feladatainak ellátásával 2014. augusztus 16. napjától 2016. 

augusztus 15. napjáig  

Kiss Istvánné 

 

6211 Kaskantyú, Ady Endre u 30. szám alatti lakost, az intézmény óvodapedagógus 

munkakörben határozatlan időre kinevezett közalkalmazottját bízza meg. 

Illetménye a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján kerül 

megállapításra, jelenlegi garantált illetménye 280 300 Ft, a magasabb vezetői pótlék az 

illetményalap 40 %-a, jelenleg 64 100 Ft, a nehézkörülmények között végzett munkáért járó 

pótlék az illetményalap 10 %-a, jelenleg 16 000 Ft. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
 

Az együttes ülésen több napirend nem volt, Ujházi Zsolt Kaskantyú község polgármestere az 

együttes ülést bezárta. 

 

2.) napirend 

A helyi választási bizottság megválasztása 

 

Írásos előterjesztés csatolva 

 

 

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: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

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

határozatot hozta: 

 

40 /2014.(VIII. 12.)sz. határozat 

Helyi választási bizottság megválasztása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva a helyi választási bizottság 

tagjainak választja meg az alábbi személyeket: 
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Tagok: 

Kutyifa Ferencné Kaskantyú, Úttörő u. 11. 

Kutyifa Zoltánné Kaskantyú, László király u. 1. 

Molnár Pálné Kaskantyú, Úttörő u. 38. 

Szeg János Kaskantyú, Ifjúság u. 11. 

Szvetnyik Miklósné Kaskantyú, Úttörő u. 26. 

Póttagok: 

Kiss Istvánné Kaskantyú, Ady Endre u. 30. 

Kiss Jánosné Kaskantyú, Hunyadi u. 78. 

Kiss Tiborné Kaskantyú, Rákóczi u. 22. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 
 

3.) napirend 

Együttműködési megállapodás kötése a Kaskantyúi Sport és Társadalmi Célú 

Egyesülettel 

 

A megállapodás tervezet kiosztásra került 

 

Kelemen István képviselő: 

A vasárnapi meccs után jó a visszajelzés. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

A költségtakarékosság mit jelent a megállapodásban? Virág Tibor megköszönhetné azoknak a 

személyeknek a munkáját, akik életben tartották a sportegyesületet. Varga Tiborné és mások is 

tettek azért, hogy ne szűnjön meg az egyesület, az átalakulás könnyebb, mint a teljes új 

alapítás. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A költségtakarékosság jelenleg nem számszerűsíthető, mert nincs egy kiindulási alap. A sport 

öltöző eddig nem igen volt használatban, tehát nem tudjuk, hogy mennyi víz és áram kell a 

működéshez. Ennek ellenére természetesen oda kell figyelni a használat folyamán a 

takarékosságra. 

 

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

határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

    /2014.(VIII. 12.) sz. határozat 

Együttműködési megállapodás a 

Kaskantyúi Sport és Társadalmi Célú 

Egyesülettel 

 

H A T Á R O Z A T  T E R V E Z E T 
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Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

megállapodást köt a Kaskantyúi Sport és Társadalmi Célú Egyesülettel. 

Megbízza a polgármestert a Megállapodás 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: 

 

41 /2014.(VIII. 12.) sz. határozat 

Együttműködési megállapodás a 

Kaskantyúi Sport és Társadalmi Célú 

Egyesülettel 

 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

megállapodást köt a Kaskantyúi Sport és Társadalmi Célú Egyesülettel. 

Megbízza a polgármestert a Megállapodás aláírásával. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

41/2014.(VIII. 12.) sz. határozat melléklete 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről 

Kaskantyú Község Önkormányzata (Székhely: 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 12. adószám: 

15724863-2-03, képviseli: Ujházi Zsolt polgármester, továbbiakban: Önkormányzat), és 

Kaskantyúi Sport és Társadalmi Célú Egyesület ( székhelye: 6211 Kaskantyú, Iskola. u. 2. 

adószáma: …................................, képviseli: Virág Tibor elnök) 

továbbiakban együttesen : szerződő felek között, alulírott helyen és időben az alábbiak 

szerint: 

 

1. Felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi közügyek, 

valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatok közé tartozik a sport és ifjúsági ügyek. 

2. Az Önkormányzat a kaskantyúi sportélet hagyományainak ápolása, színvonalának 

megtartása és emelése érdekében biztosítani kívánja a sportélet (szabadidő és 

versenysport) működési alapjait, illetve elkötelezett a helyi sportélet működési 

feltételeinek folyamatos fejlesztésében és bővítésében. Az Önkormányzat a kaskantyúi 

sportélet fejlesztésének, fenntartásának érdekében, támogatta a Kaskantyúi STCE 
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létrehozását azzal a céllal, hogy a település sportcélra szánt támogatásai megfelelő 

ellenőrzéssel, célzottan jussanak el a település szabadidős-, és versenysportban 

résztvevő lakosaihoz. 

3. Felek rögzítik, hogy Kaskantyún a testnevelés és sport legfontosabb bázisát az 

Önkormányzat tulajdonában lévő sportpálya, valamint öltöző képezik. Felek 

megállapítják, hogy az ingatlan az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi. Az 

Önkormányzat tulajdonában és vagyonkezelésében lévő sportpályát és öltözőt a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés alapján 

az iskola ingyenesen jogosult használni. 

4. Az Önkormányzat 2014. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig ingyenes 

használatba adja a sportpályát és az öltözőt a Kaskantyúi STCE részére az alábbi 

feltételek mellett. 

5. A Kaskantyúi STCE a sportpálya és az öltőző igénybevétele során nem zavarhatja a 

tanítási időben és tanítási időn kívüli iskolai sportfoglalkozásokat. 

6. A Kaskantyúi STCE a sportpálya és öltőző használati időpontjáról köteles a 

Kaskantyúi Általános Iskolával és az Önkormányzattal az igénybevétel előtt 

egyeztetni. 

7. A Kaskantyúi STCE az öltőzőt köteles minden használat után legkésőbb a következő 

nap 12. óráig, tanítási idő alatt ½ 8. óráig kitakarítva átadni. 

8. Az önkormányzat anyagi támogatásként biztosítja a víz, villany és öntözés és fűnyírás 

költségeit. A Kaskantyúi STCE a használat során törekszik a költségtakarékosságra. 

9. Bárminemű felújítási és átalakítási munkálatokat felek kölcsönösen egyeztetik, és 

azokról külön megállapodást kötnek. Az Önkormányzat által kezdeményezett 

felújítási, beruházási munkálatok nem eredményezik a megállapodás megszűnését. 

Erre az időtartamra is biztosított a lehetőségekhez mérten a sportpálya használata.  

 

10. A Kaskantyúi STCE anyagi felelősséggel tartozik az igénybevevőik általi szándékos, 

vagy súlyos gondatlan károkozásért, a pálya nem rendeltetésszerű használatából adódó 

balesetekért. 

11. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat által kijelölt személyek bármikor jogosultak a 

használat megtekintésére, a megállapodásban foglaltak betartásának ellenőrzésére. 

12. Szerződő felek jogosultak a jelen megállapodást 3 hónapos határidővel, indoklás 

nélkül, rendes felmondással, kizárólag írásban felmondani. Azonnali felmondásnak 

van helye bármelyik fél részéről, a másik súlyos szerződésszegése esetén. 

13. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ptk. ide vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni. Szerződő felek esetleges jogvitáikra kikötik Kiskőrösi 

Járási Bíróság kizárólagos illetékességét. 

 

Jelen okiratot szerződő felek – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – elolvasás és 

gondos értelmezés után jóváhagyólag írják alá. 

 

Kaskantyú, 2014. ……………………… 

 

 

 _______________________ _____________________ 

 Virág Tibor elnök Ujházi Zsolt polgármester 
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4.) napirend 

Bejelentések, egyéb ügyek 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Mikor lesz a Falunap, az a hír járja, hogy elmarad? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Javasolja, hogy az eredeti tervnek megfelelően augusztus 30-án legyen a Falunap megtartva. A 

rendezvény terület erre az időpontra még nem készül el. A térkövezés befejeződik, a fa 

szerkezet is várhatóan megérkezik, de az összeszerelést nem lehet elkapkodni. A szervezési 

előkészületek már folynak, a művelődési ház mögötti beton pályán és a környékén lesz a 

rendezvény. Itt kb. 600 embert tudunk leültetni. A borutcának és a kirakodóknak kijelöljük a 

helyet. A művelődési házban lesznek a kiállítások. Egy kis színpadot is építünk raklapokból. A 

sátrakat augusztus 20-a utáni hétfőn tudjuk felállítani. Szeptember utolsó vasárnapján lesz a 

búcsú. Javasolja, hogy a rendezvényterület egy kis ünnepi műsor keretében kerüljön átadásra 

ezen a napon. 

 

A képviselők egyet értettek a javaslattal. 

 

 

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

 

Kmft. 

 

 

 Ujházi Zsolt  Filus Jánosné 

 polgármester  jegyző 


