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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

2/2015. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2015. március 16-án  

(hétfő) 18
00

  órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:  Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége 

     Kaskantyú, Hunyadi János utca 16 

 

Jelen vannak: Újházi Zsolt polgármester, Brada István, Hermanné 

Németh Andrea, Kelemen István, Turú Gyula 

képviselők, Filus Jánosné jegyző, Nemesné Ambrus 

Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Hiányzik:     Kukucska Sándor alpolgármester, Martinkó János 

képviselő (bejelentetten). 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

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

Tájékoztatja a képviselőket a rendkívüli testületi ülés összehívásának indokáról, és arról, hogy 

az idő rövidsége miatt az SZMSZ szerinti lehetőséggel élve telefonon történt a meghívás. A 

javasolt napirendi pontokat a Képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az 

alábbiak szerint elfogadta. 

 

NAPIREND 

 

1. Megállapodás 2014-2020 közötti EU fejlesztési ciklus Bács-Kiskun Megyei Integrált 

Programjának megvalósítására 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. Projekt javaslatok Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési programjához 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. Éven belüli hitel felvétele 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

1.) napirend 

Megállapodás 2014-2020 közötti EU fejlesztési ciklus Bács-Kiskun Megyei 

Integrált Programjának megvalósítására 
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Újházi Zsolt polgármester: 

Az EU-s ciklusra szóló megállapodás megkötése a napirend témája. A Kormány azt szeretné, 

hogy a Megyei Önkormányzat vegyen részt a pályázat projekt menedzselésében. Elméletileg 

erre egy iroda működne Kiskőrösön 2-3 fővel. Ez egy komoly munka lesz, 7 md forint 

értékben megvalósuló beruházásokról van szó. A térség polgármesterei valamennyien úgy 

nyilatkoztak, hogy a megyei önkormányzat koordinációjával történjen a program 

megvalósítása. A kis önkormányzatoknak nincs is erre apparátusa, hogy a pályázatokkal 

mindenre kiterjedő aprólékossággal foglalkozzon. A megállapodás a beruházások 

megvalósításáig tartana. 

A megállapodás szövegét a képviselők megkapták. 

 

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

határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

____/2015.(III.16.)sz. határozat 

Megállapodás 2014-2020. közötti EU  

fejlesztési ciklus Bács-Kiskun megyei  

Integrált Programjának megvalósítására 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. megállapodást köt a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal a 2013-2020 közötti EU 

fejlesztési ciklus Bács-Kiskun megyei Integrált Programjának megvalósítására, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Melléklet a __/2015.(   )sz. határozathoz 

 
Együttműködési megállapodás 

a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklus Bács-Kiskun megyei Integrált Területi 

Programjának megvalósítására  

 

Együttműködő felek 

 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, (Továbbiakban Megyei Önkormányzat) 

Székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 

Törzsszám: 724 308 

Adószám: 15724306-1-03 

Aláírásra jogosult képviselője: Rideg László elnök 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata,(Továbbiakban Települési Önkormányzat)  

Székhely: 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16. 

Törzsszám: 724869 

Adószám: 15724863-2-03 

Aláírásra jogosult képviselője: Újházi Zsolt polgármester 

 

Továbbiakban: együttműködő felek 
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1. Előzmények 

 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Bács-Kiskun megye települései a 2013. december 1. – 2014. 

szeptember 30 közötti időszakra együttműködési megállapodást kötöttek a Bács-Kiskun 2020 

területfejlesztési koncepció és program kidolgozására, tekintettel a területfejlesztésről és a 

területrendezésről szóló 1996. évi törvény 11. § (1) c. pontban foglalt feladatok végrehajtása 

érdekében. Az együttműködés eredményeként az EU és a hazai elvárásoknak megfelelő, valamint a 

területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 

követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük 

részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a dokumentumok 

elkészültek és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés valamint a tervezésben érintett minisztériumok 

elfogadták azokat. 

2. Együttműködés célja 

A Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési programhoz kapcsolódó fejlesztési programok illetve projektek 

előkészítésének és megvalósításának összehangolása, a fejlesztési források felhasználási 

hatékonyságának növelése.  

 

3. Együttműködés tartalma 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 19. § szerint a Települési 

Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében 

megvalósítandó projektjeit a Megyei Önkormányzat közreműködésével készíti elő illetve valósítja 

meg a következő feltételekkel: 

 

 Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal illetve a 

megyei Integrált Területi Programmal (továbbiakban: ITP) kapcsolatos kérdésekben 

közvetlenül konzultál a települési önkormányzattal, haladéktalanul megadva az esetleges 

változásokkal kapcsolatos információt. 

 Települési Önkormányzat a TOP-ot, és az ITP-t érintő fejlesztési elképzeléseiről közvetlenül 

informálja a Megyei Önkormányzatot. 

 Települési Önkormányzat kijelenti, hogy a TOP keretében tervezett projektjeinek előkészítését 

és megvalósítását a Megyei Önkormányzattal közösen kívánja megoldani. Ennek érdekében 

Települési Önkormányzat projektenként külön-külön szerződést köt a Megyei 

Önkormányzattal. 

 Települési Önkormányzat a Megyei Önkormányzat közreműködésének költségét az érintett 

projekt projektmenedzsment költségei közt számolhatja el a 272/2014. (XI.5.) 

kormányrendeletnek megfelelően. 

 A Települési Önkormányzat és a Megyei Önkormányzat jelen együttműködést közös 

megegyezéssel kiterjesztheti Európai Uniós illetve hazai forrásból finanszírozandó 

fejlesztések előkészítésére továbbá megvalósítására is. 

 Együttműködő Felek megállapodnak, hogy a TOP, illetve azon belül a projektek 

megvalósításával kapcsolatos finanszírozási illetve indikátorvállalási változások esetén 

haladéktalanul értesítik egymást. 

 

4. Kapcsolattartás 

 

Az Együttműködő Felek megállapodnak, hogy a Megyei Önkormányzat elnöke, illetve Települési 

Önkormányzat polgármestere közvetlenül tartja a kapcsolatot. A kapcsolattartás módját a felmerülő 

kérdésnek megfelelően közösen határozzák meg. A projekteket illető kapcsolattartás az operatív 

munkára külön kötendő szerződés tartalmazza.  

 

5. Együttműködő Felek egyéb megállapodásai 
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Az együttműködési megállapodás 2015. március 16 és a 2023. december 31. közötti időszakra szól. 

 

Az Együttműködő Felek bármelyike jogosult a megállapodást indoklással, írásban felmondani. 

 

Ezen együttműködési megállapodást az Együttműködő Felek, mint akaratukkal megegyezőt, a mai 

napon aláírták. 

 

Kecskemét, 2015. március 16. 

 

 

…………………………………….. 

Rideg László 

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke 

 

……………………………..……… 

Újházi Zsolt 

polgármester 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

 

8/2015.(III.16.)sz. határozat 

Megállapodás 2014-2020. közötti EU  

fejlesztési ciklus Bács-Kiskun megyei  

Integrált Programjának megvalósítására 

HATÁROZAT 

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. megállapodást köt a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal a 2013-2020 közötti EU 

fejlesztési ciklus Bács-Kiskun megyei Integrált Programjának megvalósítására, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Melléklet a 8/2015.(III.16.)sz. határozathoz 

 
Együttműködési megállapodás 

a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklus Bács-Kiskun megyei Integrált Területi 

Programjának megvalósítására  

 

Együttműködő felek 

 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, (Továbbiakban Megyei Önkormányzat) 

Székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 

Törzsszám: 724 308 

Adószám: 15724306-1-03 

Aláírásra jogosult képviselője: Rideg László elnök 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata,(Továbbiakban Települési Önkormányzat)  

Székhely: 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16. 

Törzsszám: 724869 

Adószám: 15724863-2-03 

Aláírásra jogosult képviselője: Újházi Zsolt polgármester 
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Továbbiakban: együttműködő felek 

1. Előzmények 

 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Bács-Kiskun megye települései a 2013. december 1. – 2014. 

szeptember 30 közötti időszakra együttműködési megállapodást kötöttek a Bács-Kiskun 2020 

területfejlesztési koncepció és program kidolgozására, tekintettel a területfejlesztésről és a 

területrendezésről szóló 1996. évi törvény 11. § (1) c. pontban foglalt feladatok végrehajtása 

érdekében. Az együttműködés eredményeként az EU és a hazai elvárásoknak megfelelő, valamint a 

területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 

követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük 

részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a dokumentumok 

elkészültek és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés valamint a tervezésben érintett minisztériumok 

elfogadták azokat. 

2. Együttműködés célja 

A Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési programhoz kapcsolódó fejlesztési programok illetve projektek 

előkészítésének és megvalósításának összehangolása, a fejlesztési források felhasználási 

hatékonyságának növelése.  

 

3. Együttműködés tartalma 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 19. § szerint a Települési 

Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében 

megvalósítandó projektjeit a Megyei Önkormányzat közreműködésével készíti elő illetve valósítja 

meg a következő feltételekkel: 

 

 Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal illetve a 

megyei Integrált Területi Programmal (továbbiakban: ITP) kapcsolatos kérdésekben 

közvetlenül konzultál a települési önkormányzattal, haladéktalanul megadva az esetleges 

változásokkal kapcsolatos információt. 

 Települési Önkormányzat a TOP-ot, és az ITP-t érintő fejlesztési elképzeléseiről közvetlenül 

informálja a Megyei Önkormányzatot. 

 Települési Önkormányzat kijelenti, hogy a TOP keretében tervezett projektjeinek előkészítését 

és megvalósítását a Megyei Önkormányzattal közösen kívánja megoldani. Ennek érdekében 

Települési Önkormányzat projektenként külön-külön szerződést köt a Megyei 

Önkormányzattal. 

 Települési Önkormányzat a Megyei Önkormányzat közreműködésének költségét az érintett 

projekt projektmenedzsment költségei közt számolhatja el a 272/2014. (XI.5.) 

kormányrendeletnek megfelelően. 

 A Települési Önkormányzat és a Megyei Önkormányzat jelen együttműködést közös 

megegyezéssel kiterjesztheti Európai Uniós illetve hazai forrásból finanszírozandó 

fejlesztések előkészítésére továbbá megvalósítására is. 

 Együttműködő Felek megállapodnak, hogy a TOP, illetve azon belül a projektek 

megvalósításával kapcsolatos finanszírozási illetve indikátorvállalási változások esetén 

haladéktalanul értesítik egymást. 

 

4. Kapcsolattartás 

Az Együttműködő Felek megállapodnak, hogy a Megyei Önkormányzat elnöke, illetve Települési 

Önkormányzat polgármestere közvetlenül tartja a kapcsolatot. A kapcsolattartás módját a felmerülő 

kérdésnek megfelelően közösen határozzák meg. A projekteket illető kapcsolattartás az operatív 

munkára külön kötendő szerződés tartalmazza.  

 

5. Együttműködő Felek egyéb megállapodásai 



6 

 

Az együttműködési megállapodás 2015. március 16 és a 2023. december 31. közötti időszakra szól. 

 

Az Együttműködő Felek bármelyike jogosult a megállapodást indoklással, írásban felmondani. 

 

Ezen együttműködési megállapodást az Együttműködő Felek, mint akaratukkal megegyezőt, a mai 

napon aláírták. 

 

Kecskemét, 2015. március 16. 

 

 

…………………………………….. 

Rideg László 

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke 

 

……………………………..……… 

Újházi Zsolt 

polgármester 

 

 

 
 

2.) napirend 

Projekt javaslatok Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési programhoz 

 

 

Turú Gyula képviselő: 

A LEADER pályázati forrás megmarad-e? 

 

Újházi Zsolt polgármester:  

Marad, de a mi térségünkben a nagy érdeklődés miatt kevés forrást tudunk igényelni. 

A jelenlegi területfejlesztési programból kb. 6,8 milliárd forint illeti meg a Kiskőrösi járást. 

Az elosztásról a múlt héten hosszas vita során egyeztettünk. Az összes forrás 30 %-a egyenlő 

arányban illetné meg a 145 települést, a fennmaradó összeg pedig lakosságarányosan kerülne 

szétosztásra. Így durván 240-250 milli forint fejlesztési összeg jut Kaskantyúra. Ezek a 

pályázatok 100 %-ban támogatottak.  

 

A polgármester ismerteti projekt javaslatokat. 

 

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

határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

____/2015.(III.16.)sz. határozat 

Projekt javaslatok Bács-Kiskun 2020 

területfejlesztési programhoz 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési 

programjához a projekt javaslatot a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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Melléklet a __/2015.(   )s.z határozathoz 

Projekt javaslatok Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési programhoz 

 

Település neve: Kaskantyú 

 

Települ

és 

javaslat

a a 

prioritás

ra 

Projekt címe Projektgazda Műszaki tartalom 

Projekt 

teljes 

költsége 

(eFT) 

Indikátorvállalás 

Tervezet 

kezdés 

(év/negyedév) 

Tervezett 

befejezés 

(év/negyedév) 

1. 

Fenntartható 

települési 

közlekedés 

fejlesztés 

Kaskantyún 

Kaskantyú 

Község 

Önkormányzata 

Buszforduló 

kialakítása 

P+R és B+R 

parkolók kialakítása 

Kerékpártárolók 

kialakítása 

Buszváró építése és  

akadálymenes 

megközelítésének 

kialakítása 

55.000 E. Ft Kaskantyún pár éve 

megszűnt az általános 

iskolai felső tagozat, a 

diákok a szomszédos 

településeken 

részesülnek okatatásban 

(35 fő), a 

középiskolások (60 fő), 

az időskorúak 

(szakorvosi ellátásra), a 

felnőtt lakosság 

bizonyos része (más 

településen lévő 

munkahelyekre) 

szállítása. 

Településünkön ez a 

probléma a mai napig 

nem megoldott, nem 

rendelkezünk szabályos 

buszmegállóval. 

 

2015. III-IV 

negyedév 

2016. II-III 

negyedév 
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Települ

és 

javaslat

a a 

prioritás

ra 

Projekt címe Projektgazda Műszaki tartalom 

Projekt 

teljes 

költsége 

(eFT) 

Indikátorvállalás 

Tervezet 

kezdés 

(év/negyedév) 

Tervezett 

befejezés 

(év/negyedév) 

2. 

Komplex 

energiahatékony

ság és megújuló 

energiafelhaszn

álás kiépítése, 

infrastrukturális 

fejlesztése a 

helyi 

Művelődési 

Házban 

Kaskantyú 

Község 

Önkormányzata 

Kaskantyú 

Művelődési Ház 

Információs és 

közösségi színtér 

épületszerkezetének, 

fűtési - és világítási 

rendszerének 

korszerűsítése. Az 

épület tetőcseréje és 

a homlokzat 

hőszigetelése. 

80.000 E. Ft Településen működő 

civil szervezeteink 

zavartalan működését 

kívánjuk biztosítani. Az 

egyes épületrészek 

elavultak, műszaki 

állapotuk veszélyes.  

2016. II. 

negyedév 

2017. I. 

negyedév 

3. 

Helyi 

őstermelői piac 

kialakítása 

Kaskantyú 

Község 

Önkormányzata 

A település 

központjában  

Kaskantyú Község 

Önkormányzatának 

tulajdonában lévő 

vízműépület 

elbontásával egy 

fedett piactér 

kialakítása. P+R és 

B+R parkolók, 

kerékpártárolók 

kialakítása. A tér 

akadálymentes 

megközelítésének 

biztosítása. 

18.000 E. Ft Egy települési piactér 

kialakításával 

lehetőséget biztosítunk a 

helyi őstermelőink (40-

50 fő) által előállított 

termékek-termények 

helyi szintű 

értékesítésére.  

2016. II. 

negyedév 

2017. I. 

negyedév 
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Települ

és 

javaslat

a a 

prioritás

ra 

Projekt címe Projektgazda Műszaki tartalom 

Projekt 

teljes 

költsége 

(eFT) 

Indikátorvállalás 

Tervezet 

kezdés 

(év/negyedév) 

Tervezett 

befejezés 

(év/negyedév) 

4. 

Komplex 

energiahatékony

ság  

Kaskantyú 

Község 

Önkormányzata 

Kaskantyú Község 

Önkormányzata 

Óvodájában 

hőtermelők, hőleadó 

rendszerek és az 

épületet határoló 

szerkezetek, és az 

épület világító 

rendszereének 

korszerűsítése. 

 

30.000 E. Ft  2016. II. 

negyedév 

2017. II. 

negyedév 

5. 

Egészségügyi 

alapellátás 

strukturális 

helyzetének 

fejlesztése 

Kaskantyún 

Kaskantyú 

Község 

Önkormányzata 

Az önkormányzat 

tulajdonában lévő 

orvosi-, fogorvosi-, 

védőnői-, 

gyermekorvosi 

ellátásnak helyt adó 

épületek fejlesztése, 

korszerűsítése.  

 

30.000 E. Ft 3 db rendelő + váró 

felújítása: háziorvos-, 

gyermekorvos-, 

fogorvos és védőnői 

szolgálat.  

2017. II. 

negyedév 

2017. IV. 

negyedév 

6. 

Az 

alapszolgáltatás

ok 

infrastruktúrájá

nak bővítése és 

fejlesztése. 

Kaskantyú 

Község 

Önkormányzata 

Köztemetőben 

urnafal és kerítés 

építése 

15.000 E. Ft  2017. IV. 

negyedév 

2018. II. 

negyedév 
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7. 

Csapadékvíz 

elvezetése 

 

 

 

 

Kaskantyú 

Község 

Önkormányzata 

Úttörő, Hunyadi -, 

Ady Endre-, Rákóczi  

és Május 1. utcákban 

a csapadékvíz 

elvezetése 

70.000 E Ft  2018. II. 

negyedév 

2018. IV. 

negyedév 

Települ

és 

javaslat

a a 

prioritás

ra 

Projekt címe Projektgazda Műszaki tartalom 

Projekt 

teljes 

költsége 

(eFT) 

Indikátorvállalás 

Tervezet 

kezdés 

(év/negyedév) 

Tervezett 

befejezés 

(év/negyedév) 

8. 

Helyi közösségi 

programok 

megvalósítása 

Kaskantyú 

Község 

Önkormányzata 

Egyházi – és civil 

szervezeteink, 

valamint a 

településen évente 

folyamatosan 

szervezett 

rendezvények.  

6.000 E. Ft Rendezvényeinket 

évetne 2000-2500 fő 

látogatja.  

2015. III. 

negedév 

2019. III. 

negyedév 

 

Kíván-e kötni a megyei önkormányzattal együttműködési megállapodást a megvalósításra: 

 

Igen  X 

 

Nem   
Dátum: Kaskantyú, 2015. március 12.          Újházi Zsolt - polgármester 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

 

9/2015.(III.16.)sz. határozat 

Projekt javaslatok Bács-Kiskun 2020 

területfejlesztési programhoz 

 

HATÁROZAT 

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési 

programjához a projekt javaslatot a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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Melléklet a 9/2015.(III. 16. )sz. határozathoz 

Projekt javaslatok Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési programhoz 

 

Település neve: Kaskantyú 

 

Települ

és 

javaslat

a a 

prioritás

ra 

Projekt címe Projektgazda Műszaki tartalom 

Projekt 

teljes 

költsége 

(eFT) 

Indikátorvállalás 

Tervezet 

kezdés 

(év/negyedév) 

Tervezett 

befejezés 

(év/negyedév) 

1. 

Fenntartható 

települési 

közlekedés 

fejlesztés 

Kaskantyún 

Kaskantyú 

Község 

Önkormányzata 

Buszforduló 

kialakítása 

P+R és B+R 

parkolók kialakítása 

Kerékpártárolók 

kialakítása 

Buszváró építése és  

akadálymenes 

megközelítésének 

kialakítása 

55.000 E. Ft Kaskantyún pár éve 

megszűnt az általános 

iskolai felső tagozat, a 

diákok a szomszédos 

településeken 

részesülnek okatatásban 

(35 fő), a 

középiskolások (60 fő), 

az időskorúak 

(szakorvosi ellátásra), a 

felnőtt lakosság 

bizonyos része (más 

településen lévő 

munkahelyekre) 

szállítása. 

Településünkön ez a 

probléma a mai napig 

nem megoldott, nem 

rendelkezünk szabályos 

buszmegállóval. 

 

2015. III-IV 

negyedév 

2016. II-III 

negyedév 
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Települ

és 

javaslat

a a 

prioritás

ra 

Projekt címe Projektgazda Műszaki tartalom 

Projekt 

teljes 

költsége 

(eFT) 

Indikátorvállalás 

Tervezet 

kezdés 

(év/negyedév) 

Tervezett 

befejezés 

(év/negyedév) 

2. 

Komplex 

energiahatékony

ság és megújuló 

energiafelhaszn

álás kiépítése, 

infrastrukturális 

fejlesztése a 

helyi 

Művelődési 

Házban 

Kaskantyú 

Község 

Önkormányzata 

Kaskantyú 

Művelődési Ház 

Információs és 

közösségi színtér 

épületszerkezetének, 

fűtési - és világítási 

rendszerének 

korszerűsítése. Az 

épület tetőcseréje és 

a homlokzat 

hőszigetelése. 

80.000 E. Ft Településen működő 

civil szervezeteink 

zavartalan működését 

kívánjuk biztosítani. Az 

egyes épületrészek 

elavultak, műszaki 

állapotuk veszélyes.  

2016. II. 

negyedév 

2017. I. 

negyedév 

3. 

Helyi 

őstermelői piac 

kialakítása 

Kaskantyú 

Község 

Önkormányzata 

A település 

központjában  

Kaskantyú Község 

Önkormányzatának 

tulajdonában lévő 

vízműépület 

elbontásával egy 

fedett piactér 

kialakítása. P+R és 

B+R parkolók, 

kerékpártárolók 

kialakítása. A tér 

akadálymentes 

megközelítésének 

biztosítása. 

18.000 E. Ft Egy települési piactér 

kialakításával 

lehetőséget biztosítunk a 

helyi őstermelőink (40-

50 fő) által előállított 

termékek-termények 

helyi szintű 

értékesítésére.  

2016. II. 

negyedév 

2017. I. 

negyedév 
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Települ

és 

javaslat

a a 

prioritás

ra 

Projekt címe Projektgazda Műszaki tartalom 

Projekt 

teljes 

költsége 

(eFT) 

Indikátorvállalás 

Tervezet 

kezdés 

(év/negyedév) 

Tervezett 

befejezés 

(év/negyedév) 

4. 

Komplex 

energiahatékony

ság  

Kaskantyú 

Község 

Önkormányzata 

Kaskantyú Község 

Önkormányzata 

Óvodájában 

hőtermelők, hőleadó 

rendszerek és az 

épületet határoló 

szerkezetek, és az 

épület világító 

rendszereének 

korszerűsítése. 

 

30.000 E. Ft  2016. II. 

negyedév 

2017. II. 

negyedév 

5. 

Egészségügyi 

alapellátás 

strukturális 

helyzetének 

fejlesztése 

Kaskantyún 

Kaskantyú 

Község 

Önkormányzata 

Az önkormányzat 

tulajdonában lévő 

orvosi-, fogorvosi-, 

védőnői-, 

gyermekorvosi 

ellátásnak helyt adó 

épületek fejlesztése, 

korszerűsítése.  

 

30.000 E. Ft 3 db rendelő + váró 

felújítása: háziorvos-, 

gyermekorvos-, 

fogorvos és védőnői 

szolgálat.  

2017. II. 

negyedév 

2017. IV. 

negyedév 

6. 

Az 

alapszolgáltatás

ok 

infrastruktúrájá

nak bővítése és 

fejlesztése. 

Kaskantyú 

Község 

Önkormányzata 

Köztemetőben 

urnafal és kerítés 

építése 

15.000 E. Ft  2017. IV. 

negyedév 

2018. II. 

negyedév 
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7. 

Csapadékvíz 

elvezetése 

 

 

 

 

Kaskantyú 

Község 

Önkormányzata 

Úttörő, Hunyadi -, 

Ady Endre-, Rákóczi  

és Május 1. utcákban 

a csapadékvíz 

elvezetése 

70.000 E Ft  2018. II. 

negyedév 

2018. IV. 

negyedév 

Települ

és 

javaslat

a a 

prioritás

ra 

Projekt címe Projektgazda Műszaki tartalom 

Projekt 

teljes 

költsége 

(eFT) 

Indikátorvállalás 

Tervezet 

kezdés 

(év/negyedév) 

Tervezett 

befejezés 

(év/negyedév) 

8. 

Helyi közösségi 

programok 

megvalósítása 

Kaskantyú 

Község 

Önkormányzata 

Egyházi – és civil 

szervezeteink, 

valamint a 

településen évente 

folyamatosan 

szervezett 

rendezvények.  

6.000 E. Ft Rendezvényeinket 

évetne 2000-2500 fő 

látogatja.  

2015. III. 

negedév 

2019. III. 

negyedév 

 

Kíván-e kötni a megyei önkormányzattal együttműködési megállapodást a megvalósításra: 

 

Igen  X 

 

Nem   
Dátum: Kaskantyú, 2015. március 12.          Újházi Zsolt - polgármester 

 



3.) napirend 

Éven belüli hitel felvétele 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

A képviselő-testület számára nem új dolog, hogy a LEADER pályázat keretében a Kaskantyú 

Községért Közalapítvány által megvalósított rendezvényterület felújítását pénzügyileg 

koordinálnunk kell. A beruházás teljes egészében elkészült, a használatbavételi engedéllyel is 

rendelkezik az Alapítvány. A pályázat 100 %-os támogatottságú, de az alapítványnak nincs 

pénze a vállalkozót kifizetni, a pályázati pénzt megelőlegezni. A számlavezető 

pénzintézetünkkel – és egyéb pénzintézettel is - több soron egyeztettem hitel felvételéről. A 

Rónasági Takarékszövetkezet ígéretet tett a hitel folyósítására az önkormányzat részére. Mi a 

kapott pénzt átadjuk az Alapítványnak, és így az MVH-tól a kifizetett fejlesztés után vissza 

tudják igényelni a pályázati pénz, amit mi is még ebben az évben vissza tudunk fizetni. Ezt az 

éven belüli hitelfelvételt nem kell engedélyeztetnünk. A Közalapítvány a pályázati cél 

megvalósításával közfeladatot lát el. A falu rendezvényei (Falunap, idősek napja, adventi 

rendezvénysorozat, különböző civil szervezetek rendezvényei) ezen a területen zajlanak, és 

így kulturáltabban és biztonságosabban tudjuk az Alapítvánnyal együtt ezeket a 

rendezvényeket megvalósítani. Maximum 16 millió Ft. hitel felvételére lenne szükségünk a 

pályázati összeg elszámolásához. Kérem a képviselő-testületet, hogy adjon felhatalmazást a 

hitel felvételére. 

 

A képviselők egyetértettek a javaslattal. 

 

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

határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

____/2015.(III.16.)sz. határozat 

Hitel felvétele 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a LEADER pályázat keretében 

megvalósuló rendezvényterület pályázati pénzének megelőlegezésére maximum 16 millió Ft. 

éven belüli hitelt kíván felvenni. 

A hitel felvételére felhatalmazást ad Újházi Zsolt polgármesternek, hogy az Önkormányzat 

képviseletében eljárjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, az alábbi határozatot alkotta: 

 

10/2015.(III. 16.) sz. határozat 

Hitel felvétele 

 

HATÁROZAT 



 

17 

 

17 

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a LEADER pályázat keretében 

megvalósuló rendezvényterület pályázati pénzének megelőlegezésére maximum 16 millió Ft. 

éven belüli hitelt kíván felvenni. 

A hitel felvételére felhatalmazást ad Újházi Zsolt polgármesternek, hogy az Önkormányzat 

képviseletében eljárjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

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

 

Kmft. 

 

 

 

 Újházi Zsolt  Filus Jánosné 

 polgármester  jegyző 

 


