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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

13/2014. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2014. szeptember 30-án 

(kedd) 18
00

  órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:  Önkormányzati ebédlő 

     Kaskantyú, Petőfi utca 2. 

 

Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Kukucska Sándor 

alpolgármester Hermanné Németh Andrea Kiss Pál, 

Kelemen István, Sáfár Jánosné, Turú Gyula képviselők 

Filus Jánosné jegyző 

 

Tabdi képviselő-testület részéről a 3. napirend tárgyalásakor: 

Jelen vannak:  Fábián Sándor polgármester, Kovács László 

alpolgármester, Barna Lajos, Földházi Ferenc, Krauczi 

József, Sipiczki Zoltán, Szkenderovits Lajosné 

képviselők. 

 

Hiányzik:     - 

 

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 javasolja felvenni pályázat benyújtása szociális célú tűzifa 

vagy szénvásárlásához, valamint hűségidő vállalása új telefonkészülékek vásárlásához. A 

Képviselőtestület a napirendet egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint 

elfogadta. 

 

NAPIREND 

 

1. Pályázat benyújtása szociális célú tűzifa vagy szénvásárlásához 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. Hűségidő vállalása új telefonkészülékek vásárlásához 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés módosítása 

Előterjesztő: polgármester 
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1. ) napirend 

Pályázat benyújtása szociális célú tűzifa vagy szénvásárláshoz 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Kiegészítésként elmondja, hogy azért nem javasolja a pályázat benyújtását, mert az 

önkormányzatnak nincs szabad pénzeszköze erre a célra. Ebben az évben a rendelkezésre álló 

támogatási keret is kevesebb és a viszonylag nagyszámú köztemetést is ebből kell 

finanszírozni. 

 

Kelemen István képviselő: 

Egyet ért az előterjesztéssel és a szóbeli kiegészítéssel. 

 

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

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

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 

határozatot hozta: 

 

45/2014.(IX. 30.)sz. határozat 

Szociális tűzifa igénylése 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete önerő hiányában nem nyújt be támogatási igényt a 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelete alapján. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 
 

2.) napirend 

Hűségidő vállalása új telefonkészülékek vásárlásához 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

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

javaslatuk, kérdésük? 

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat - 

tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 
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      /2014. () sz. határozat 

Hűségidő vállalás új 

telefonkészülékek vásárlásához 

 

HATÁROZAT TERVEZET  

 

Kaskantyú Község Képviselőtestülete a Telenor szolgáltatónál lévő kedvezményes telefon 

előfizetésekre 2 éves hűségidőt vállal.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

46/2014.(IX. 30)sz. határozat 

Hűségidő vállalás új 

telefonkészülékek vásárlásához 

 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú Község Képviselőtestülete a Telenor szolgáltatónál lévő kedvezményes telefon 

előfizetésekre 2 éves hűségidőt vállal.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
 

Ujházi Zsolt polgármester: 

 

Nem kapcsolódik egyik napirendi ponthoz sem, de vélhetően a választások előtt ez az utolsó 

testületi ülésünk, így az alábbiakról tájékoztatja a képviselőket: 

A megkezdett pályázatok a végéhez közelednek. A ravatalozó mindszentre elkészül. Halad az 

önkormányzati hivatal épülete is. Ezek a pályázatok sajnos utófinanszírozásúak, a fizetés 

ütemezésére nagyon oda kell figyelni. 

Az ivóvízminőség-javító program megvalósítása is folyamatban van. A Kossuth utca végén 

épülő új vízmű épület tervezéséhez módosítani szükséges területrendezés miatt a terveket. A 

szomszédos tulajdonos, a török származású Hakam ajándékozással az önkormányzat 

tulajdonába adja a hiányzó területet. 

 
 

3.) napirend 

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés módosítása 

 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 
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Ujházi Zsolt polgármester: 

A napirend tárgyalásánál köszönti Tabdi Község Képviselő-testületét az együttes ülésen. 

 

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: 7 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

47/2014.(IX. 30.)sz. határozat 

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 

2014. évi költségvetés módosítása 

 

H A T Á R O Z A T 
 

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-a alapján Tabdi Közös 

Önkormányzati Hivatal  2014. szeptember  30-i  költségvetés módosításakor a  kiadási 

főösszeget 49.021.633 Ft-ban, a  bevételi főösszeget  1.293.484 Ft-ban állapítja meg: 

 

a) a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok összege és a közös hivatal engedélyezett 

létszáma: 
 ezer forintban 

Kiemelt előirányzat 

megnevezése 

Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Személyi juttatás 23.059 24.348 0 0 24.348 

Munkaadót terhelő járulék 6.033 6.668 0 0 6.668 

Dologi kiadás 6.943 6.840 0 0 6.840 

E. működési célú kiadás 1.668 11.115 0 0 11.115 

1 db Hi-fi beszerzés 0 0 0 40 40 

1 db telefon beszerzés 0 0 0 10 10 

Összesen 37.703 48.971 0 50 49.021 

Engedélyezett létszám (fő) 10 

Közfoglalkoztatott (fő) 0 

 

 

b) a bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok összege: 

 
ezer Ft-ban 

Kiemelt előirányzat 

megnevezése 

Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Közhatalmi bevétel 117 117 0 0 117 

Intézményi bevétel 10 10 0 0 10 

Egyéb működési célú 

támogatás bevételei 

 

- 

 

1.166 

 

0 

 

0 

 

1.166 

Összesen 127 1.293 0 0 1.293 
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2. A Képviselőtestület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal alapításáról szóló megállapodás 

4. pontja alapján megállapítja, hogy  

 

a) Tabdi község önkormányzatának költségvetési rendeletében a közös hivatal 1. pontban 

jóváhagyott valamennyi módosítás utáni bevételét, kiadását és jóváhagyott létszámát,  

 

b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal 

működtetésének finanszírozásához 4.966.516 Ft támogatás pénzeszköz átadást   

 

kell tervezni. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 

együttes ülésen jóváhagyott költségvetésének rendeletbe foglalására az önkormányzat 2014. 

évi költségvetési rendeletének módosítását 2014. szeptember 30. napjáig terjessze elő. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. szeptember 30. 

 

 

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

 

Kmft. 

 

 

 Ujházi Zsolt  Filus Jánosné 

 polgármester  jegyző 


