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12/2014. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2014. szeptember 15-én 

(hétfő) 18
00

  órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:  Művelődési Ház hivatali helyisége 

     Kaskantyú, Hunyadi János utca 16 

 

Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Hermanné Németh Andrea  

Kiss Pál, Kelemen István, Sáfár Jánosné, Turú Gyula 

képviselők 

Filus Jánosné jegyző 

Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Hiányzik:     Kukucska Sándor alpolgármester (bejelentetten). 

 

Ujházi Zsolt Kaskantyú  polgármestere: 

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

Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok alábbiak szerinti kiegészítését és 

elfogadását. Új napirendi pontként (3.) javasolja felvenni az ivóvízminőség – javító 

programmal kapcsolatos szerződés módosítását. A Képviselőtestület a napirendet 

egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint elfogadta. 

 

NAPIREND 

 

1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. Beszámoló az önkormányzat költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. Kiskőrös Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi beszámolója 

Előterjesztő: Paksi Dénes tűzoltó alezredes Tűzoltóparancsnok 

 

5. Nyilvános lakossági tájékoztató a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt 

megvalósításáról (közmeghallgatás) 



Előterjesztő: projekt munkatársak 

1. ) napirend 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

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 a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 1. 

mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2014. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 

 

Kaskantyú község önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 

1/2014 (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 
2.) napirend 

Beszámoló az önkormányzat költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A jelenlévőknek van – e az írásos előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban észervételük, 

javaslatuk, kérdésük? 

 

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 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

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

határozatot hozta: 

 

42/2014.(IX. 15)sz. határozat 

Beszámoló az Önkormányzat 2014. 

évi költségvetésének első félévi 

helyzetéről 

 

H A T Á R O Z A T 
 



Kaskantyú Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

87. § (1) bekezdése alapján Kaskantyú község önkormányzata 2014. évi költségvetésének első 

félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
 

Ujházi Zsolt polgármester: 

 

Mivel a napirendi ponthoz kapcsolódik tájékoztatásul szeretném újból elmondani, hogy a 

folyamatban lévő pályázataink mind utófinanszírozottak, ami azt jelenti, hogy a megvalósítást 

követően kerül a pénz az Önkormányzat számlájára. Vannak nehézségeink, de meg tudjuk 

oldani. A finanszírozás ütemét próbáljuk gyorsítani. Az időjárás miatt sajnos csúszásban 

vagyunk.  

 
 

3.) napirend 

Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosítása 

 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Az Áfa kapcsán felmerült kérdések miatt válik szükségessé a dolgok miatt kell módosítani. 

(ÁFA) 

 

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 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

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

határozatot hozta: 

 

43/2014.(IX. 15.)sz. határozat 

Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-

javító Önkormányzati Társulás 

társulási megállapodás módosítása 

 

 

H A T Á R O Z A T 
 

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását a határozat 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 



2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 

módosító okirat aláírására. 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 
Melléklet a 43/2014.(IX. 15. )számú határozathoz 

 

KEOP-2009-1.3.0. Ivóvízminőség javítása /a továbbiakban KEOP 

program/ megvalósítására létrehozott 

 

Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító 

 

Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodása 
 

(módosítás) 
 

amely létrejött  

 

1. Akasztó Község Önkormányzata (székhelye: 6221 Akasztó, Fő u. 40.) 

2. Csengőd Község Önkormányzata (székhelye: 6222 Csengőd, Dózsa Gy. u. 35.) 

3. Fülöpszállás Község Önkormányzata (székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kossuth u. 2.) 

4. Imrehegy Község Önkormányzata (székhelye: 6238 Imrehegy, Kossuth tér 11.) 

5. Jakabszállás Község Önkormányzata (székhelye: Jakabszállás, Petőfi u. 14.) 

6. Kaskantyú Község Önkormányzata (székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16.) 

7. Kecel Város Önkormányzata (székhelye: 6237 Kecel, Fő tér 1.) 

8. Kiskőrös Város Önkormányzata (székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.) 

9. Páhi Község Önkormányzata (székhelye: 6075 Páhi, Vasút u. 2.) 

10. Soltszentimre Község Önkormányzata (székhelye: 6223 Soltszentimre, Hősök tere 

1.) 

11. Tabdi Község Önkormányzata (székhelye: 6224 Tabdi, Kossuth utca 9.) 

12. Tázlár Község Önkormányzata (székhelye: 6236 Tázlár, Templom köz 2.) 

13. Császártöltés Község Önkormányzata (székhelye: 6239 Császártöltés, Keceli út 

107.) 

14. Soltvadkert Város Önkormányzata (székhelye: 6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6.) 

15. Kunszállás Község Önkormányzata (székhelye: 6115 Kunszállás, Dózsa Gy. u. 

24.) 

 

a továbbiakban Társulás Tagjai között alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 

 

I. 

ELŐZMÉNYEK 

 

 



Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének k) pontja alapján, valamint Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.§-a alapján megállapodtak abban, 

hogy az egységes, lakosságbarát díjpolitikán alapuló egészséges ivóvízellátás (mint 

önkormányzati feladat-és hatáskör) biztosítása, célszerűbb és hatékonyabb ellátása érdekében 

jogi személyiséggel rendelkező társulást, a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulást (a továbbiakban: Társulás) hoznak létre. 

 

II. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA 

 

1, A megállapodás V.1. pontjának helyébe: 

 

V.1. A Társulás működésének költségvetési forrása: 

 

A Társulás tagjai a Társulás működésének forrásait saját költségvetésükből, beruházás 

arányosan biztosítják. Az éves működési célú támogatási igényről és az egyes Tagokat terhelő 

befizetési kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott költségvetési évet megelőző év 

december 15. napjáig, határozattal dönt. A Társulási Tanács - határozata alapján - legkésőbb 

az adott költségvetési év január 10. napjáig, írásban értesíti a Tagokat a következő évi 

befizetési kötelezettségeikről és azok esedékességéről. A Társulás működéséhez szükséges 

induló támogatási összeget a Társulási Tanács határozza meg. 

 

az alábbi V.1. pont lép: 

 

V.1. A Társulás működésének költségvetési forrása: 

 

A Társulás tagjai a Társulás működésének forrásait saját költségvetésükből, beruházás 

arányosan biztosítják. Az éves működési célú támogatási igényről és az egyes Tagokat terhelő 

befizetési kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott évre vonatkozó költségvetési 

határozatában dönt. A Társulási Tanács - határozata alapján - legkésőbb az adott költségvetési 

év február 10 napjáig, írásban értesíti a Tagokat a következő évi befizetési kötelezettségeikről 

és azok esedékességéről. A Társulás működéséhez szükséges induló támogatási összeget a 

Társulási Tanács határozza meg. 

 

2, A Társulási megállapodás kiegészül a 4. sz. melléklettel, amely jelen megállapodás-

módosítás mellékletét képezi.    

 

3, A Felek egyebekben a megállapodást nem módosítják, annak rendelkezései hatályukban 

fennállnak. 

 

 

Kiskőrös, 2014……………hó ……..nap. 

 

 

 

 

 



„4.számú melléklet„ 

 

Nyilatkozat 

Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásához 

 

Alulírott, Domonyi László, a Társulás Elnöke (lakcím: 6200, Kiskőrös, Toldi u. 6., szig. 

szám:134259NA), mint a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

(székhely: 6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 43., adószám:15773843-2-03) Társulási Tanácsának 

hivatalos képviselője a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának VIII.1.3. pontjában a Társulás képviseletére kapott felhatalmazás 

alapján büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem. 

A Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2010 (év) február (hó) 

3(nap)-i megalakításának célja a Társulást létrehozó települési önkormányzatok 

ivóvízminőség-javító projektjének (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0015 projekt azonosítószámok)a 

Támogatási Szerződésben és az Általános Pályázati Útmutatóban megfogalmazott  pályázati 

céljainak elérése  volt.  

A Társulást létrehozó települési önkormányzatok (Akasztó, Császártöltés, Csengőd, 

Fülöpszállás, Imrehegy, Jakabszállás, Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös, Kunszállás, Páhi, 

Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár) a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulást a megalakításakor a KEOP projekt ivóvízminőség-javító céljainak 

megvalósítására, valamint a Támogatási Szerződésében és az Általános Pályázati 

Útmutatóban meghatározott ellenérték fejében történő hasznosításra hozták létre.  

Jelen nyilatkozat a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2010. 

február 3-án megkötött Társulási Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. 

Kelt: Kiskőrös, 2014. szeptember 12. 

  

 …………………………………………….. 

                       Domonyi László 

                Társulási Tanács elnöke   

 

 

 

A Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 

elnöke által tett nyilatkozatban foglaltakat a társulás tagjaként aláírásunkkal erősítjük meg és 

igazoljuk:
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................................................................. ……………………………………….. 

Akasztó Község Önkormányzata Kecel Város Önkormányzata 

Suhajda Antal polgármester Haszilló Ferenc polgármester 

 

 

................................................................. ………………………………………….. 

Császártöltés Község Önkormányzata Kiskőrös Város Önkormányzata 

Frick József polgármester Domonyi László polgármester 

 

 

................................................................. …………………………………………... 

Csengőd Község Önkormányzata Kunszállás Község Önkormányzata 

Baltás István polgármester Kovács Imre polgármester 

 

 

................................................................. …………………………………………… 

Fülöpszállás Község Önkormányzata Páhi Község Önkormányzata 

Cseh Szakáll Sándor polgármester Oroszi István polgármester 

 

 

................................................................. ………………………………………….. 

Imrehegy Község Önkormányzata Soltszentimre Község Önkormányzata 

Gyenizse Lajosné polgármester Nagy István polgármester 

 

 

................................................................. ………………………………………….. 

Jakabszállás Község Önkormányzata Soltvadkert Város Önkormányzata 

Szabó Mihály polgármester Lehoczki Ferenc polgármester 

 

 

................................................................. ………………………………………….. 

Kaskantyú Község Önkormányzata Tabdi Község Önkormányzata 

Újházi Zsolt polgármester Fábián Sándor polgármester 

 

 

 ………………………………………….. 

 Tázlár Község Önkormányzata 

 Kószó Endre polgármester 

 

 

 
 

4.) napirend 

Kiskőrös Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi beszámolója 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Minden képviselő megkapta az előterjesztést.  
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Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a csatornák és az árkok tisztításának köszönhetően ebben 

az időben nincs problémánk a vízzel. Az átereszek tisztábbak. Természetesen a csapadék 

elvezetésére továbbra is keressük a pályázati forrásokat. 

 

Kelemen István képviselő: 

A Bercsényi utca végénél gond van a csapadék elvezetésével.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Sajnos az a rész ott egy „lencsében” van, a víz elvezetése a Telekdi felé lenne megoldható. 

Átnézzük az árkokat, mindenképp megoldást és forrást kell erre a problémára találnunk.  

 

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 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

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

határozatot hozta: 

 

44/2014.(IX. 15.)sz. határozat 

Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-

javító Önkormányzati Társulás 

társulási megállapodás módosítása 

 

 

H A T Á R O Z A T 
 

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kiskőrös Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  

 

 
 

5.) napirend 

Nyilvános lakossági tájékoztató a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító 

Projekt megvalósításáról (közmeghallgatás) 

 

Lakosság részéről megjelent: 5 fő 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Szeretettel köszöntök mindenkit, akit érdekel ennek a programnak a megvalósítása.  

Tájékoztatást fogunk kapni az ivóvízminőség – javító program megvalósulásáról.  

Köszöntöm a projektben dolgozó szakembereket, és felkérem Önöket a beszámoló 

megtartására. 

Természetesen a beszámolók után lehetőség van kérdések feltevésére is.  

 

Projektmenedzser: Törőcsik Zoltán 
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A település ivóvizében az arzén 30-; a mangán 38-; a vas 89%-val lépi túl az Európai Uniós 

határértéket. Kaskantyú 15 településsel együtt létrehozta a Kiskőrös és Térsége 

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást, és pályázaton 3,8 mrd. Ft össztámogatást  

(Kaskantyú vonatkozásában 188.475.000 Ft) és 686 m. Ft önerő támogatást nyert a 

megvalósításra.  

A projekt keretében a régió összes településén lehetővé válik a kormányrendeletben 

meghatározott határértékeknek megfelelő egészséges ivóvíz szolgáltatása, javul a település 

ivóvíz szolgáltatás minősége és üzembiztonsága, csökken a másodlagos szennyeződések 

lehetősége, továbbá a vízveszteség mértéke.  

 

Üzemeltető: Mátyus Zoltán 

11 évvel ezelőtt kezdődött el ez a folyamat, azt már most szeretném tisztázni, hogy az évek 

során a víz minősége nem romlott, csupán az EU előírások alacsonyabb határértéket szabnak, 

mint a magyar szabvány. A víz továbbra is jó, iható. Pozitív hatása lesz a háztartásokban 

annak, hogy a vízből a vas szinte teljes egészsében ki lesz szűrve.  

Új vízmű, új technológia és új glóbusz kerül megépítésre, valamint 850 méter hosszan a 

vezeték felújítása is megvalósításra kerül. Szoros együttműködésre lesz szükség. A 15 

településen ugyanaz a technológia lesz megépítve. Hat hónapos próbaüzem alá kell venni 

majd a beruházást. A szolgáltatást természetesen folyamatosan biztosítjuk, azonban kisebb 

szünetek lesznek, melyről a hivatalon keresztül értesíteni fogjuk a lakosságot. A teljes 

vezetékhálózat belső szivacsdugós takarításon fog átmenni. Kérdés, probléma esetén akár az 

önkormányzaton keresztül, akár az ismert telefonszámokon állunk rendelkezésükre. A projekt 

megyei vállalkozók bevonásával kerül kivitelezésre. 

 

Tercsi Miklós kivitelező: 

 

Köszönjük a figyelmet, a megjelenést. Az ÉKISZ KFT bonyolítja le a kivitelezési feladatokat. 

Az új kút fúrásával elkészültünk, rendelkezésre áll. Kétfelé osztottuk a feladatokat: 80 % 

vízmű területen belüli beruházások, új víztorony, 20 % külső hálózat. A víztorony jövő héten 

felállításra kerül.  

Vízmű terület: új épület és út, kezelőépület, zöldfelület rendezés. 

Az érdeklődőknek meg tudjuk mutatni, a víztisztító berendezés teljesen új technológia, az 

üzemeltetővel közösen választottuk ki.  

 

Turú Gyula képviselő: 

A szűrőberendezésből kijövő anyag hova lesz elvezetve, vagy hol lesz tárolva? 

 

Tercsi Miklós: 

Acéltartályok 2000 db 250 ml, vegyszer adagolásos pelyhesítéssel. Naponta egyszer 

visszamosatás az ülepítő medencébe, évente egy – két alaklommal, esetleg szükség szerint 

(üzemeltető által) lerakóba megy. Arzén: veszélyes hulladék. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Mi lesz a jelenlegi vízmű épületével? 

 

Mátyus Zoltán (üzemeltető): 

A településeken egyforma épületek fognak megépülni. A mostani épület tulajdonosa az 

önkormányzat, így majd az Ő döntésük lesz az épület hasznosítása. Áramszünet esetére mobil 

aggregátor kerül beüzemelésre, de a puffer – tartálynak köszönhetően fél napra elegendő víz 

akkor is rendelkezésre áll. A szolgáltató kötezettsége ennek biztosítása. 
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Ujházi Zsolt polgármester: 

A vímű épületnél lévő kút kb. 20 – 30 % -os teljesítménnyel működik. Az üzemeltető a 

Kőrösvíz Kft, majd a Kiskunsági Viziközmű, az épület tulajdonosa az önkormányzat, melyről 

szabadon dönthet, hiszen a feladat alól felszabadul. Azt azonban tudni kell, hogy az ott lévő 

eszközök elavultak, ma már más a technológia. A munka oroszlán része most kezdődik. Azt 

már előbb is elmondták az előttem szólók, hogy az ivóvizzel most sincs probléma, nem fog 

megbetegedni senki. Biztos, hogy jobb lesz. Kérem a lakosság türelmét a munkálatok idejére. 

Komoly munkagépek fognak itt dolgozni, és sajnos előforulhat, hogy nem megy majd minden 

gördülékenyen, bármi hiba előfordulhat. Próbájuk meg megfelelő nyugalommal kezelni. 

 

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

 

Kmft. 

 

 

 Ujházi Zsolt  Filus Jánosné 

 polgármester  jegyző 

 


