
Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

3/2015. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2015. április 7-én  

(kedd) 17
30

  órai kezdettel megtartott 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 Martinkó 

János képviselők, Filus Jánosné jegyző, Nemesné 

Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Hiányzik:     Kukucska Sándor alpolgármester, (bejelentetten). 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

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

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

alábbiak szerint elfogadta. 

 

NAPIREND 

 

1. Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló helyi rendelet megalkotása 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. A köztemető fenntartásáról és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. Az óvodai beiratkozás idejének és az óvodai felvételi körzetnek a meghatározása 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. Szeg Regina kérelme 

Előterjesztő: polgármester 

 

6. Bejelentések, egyéb ügyek 
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1.) napirend 

Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló helyi rendelet megalkotása 

 

Írásos előterjesztés kiküldve! 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Elsősorban az „udvari hulladék” elégetéséről van szó. Igyekeztünk jóindulattal megközelíteni, 

a túlkorlátozással nem lehet igazságot tenni. Szerencsére elterjedőben van az, hogy 

komposztálnak, odafigyelnek és nem égetéssel „tüntetik” el a kerti hulladékot. Az is nagy 

segítség, hogy évente egy alkalommal mindenki kérhet lomtalanítást.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Belterületre vonatkozik ez a rendelet, a külterületi égetéssel kapcsolatban az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat előírásait kell alkalmazni, az a katasztrófavédelem hatáskörébe 

tartozik. (illetékköteles kérelem, 10 nappal előtte írásban, 3 napos időtartamot lehet megadni, 

bejelentőlap a hivatalban is kérhető). EU normáknak való megfelelés.  

 

Turú Gyula képviselő: 

Szerencsére nálunk nagyon nem is jellemző.  

 

A napirendi ponthoz egyéb 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 jegyzőkönyv 1. 

számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2015. (IV. 9.) önkormányzati rendelete 

az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről 

 

 
 

2.) napirend 

A köztemető fenntartásáról és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Írásos előterjesztés kiküldve! 

 

 

Turú Gyula képviselő: 

Volt tervezve a költségvetésben? 

 

Filus Jánosné jegyző: 

A szociális temetésre vonatkozik, ezzel együtt az eszközök biztosítására. Ez lényeges 

költséget nem igényel. A köztemetés a szociális törvény szerint továbbra is hatályban van, és 

ez terheli az önkormányzat költségvetését. A rendeletben csak dátummódosítás történt.  
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A napirendi ponthoz egyéb 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 jegyzőkönyv 1. 

számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2015. (IV. 9.) önkormányzati rendelete 

a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről szóló 18/2014.(XII.19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
 

 

3.) napirend 

A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 

 

Írásos előterjesztés kiküldve! 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Kötelező elkészíteni. Jelen pillanatban nincs a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó 

beszerzésünk, azonban ez még módosítsra kerülhet amennyiben olyan pályázati forrást sikerül 

kihasználni, ami értékhatár tekintetében közbeszerzési eljárás lefolytatása alá esik. 

 

A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Újházi 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, az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2015.(IV. 7.) sz. határozat 

Az önkormányzat 2015. évi 

közbeszerzési terve 

 

HATÁROZAT 

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési 

tervét a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a 

határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja. Felkéri a polgármestert, hogy az 

önkormányzat hivatalos honlapján történő megjelenésről gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 



11/2015.(IV. 7.) sz. határozat 1. sz. melléklete 

KASKANTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

   6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16. 

KÖZBESZERZÉSI TERV 

2015. év 
A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége 

CPV kód Irányadó 

eljárás-rend 

Tervezett eljárási 

típus 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor került-

e az adott közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 

összesített tájékoztató 

közzétételére? 

az eljárás 

megindításának, illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

szerződés 

teljesítésének várható 

időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

I. Árubeszerzés - - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

II. Építési beruházás - - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

III. Szolgáltatás 

megrendelés 

- - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

IV. Építési koncesszió - - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

V. Szolgáltatási 

koncesszió 

- - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

 



4.) napirend 

Az óvodai beiratkozás idejének és az óvodai felvételi körzetnek a meghatározása 

 

Írásos előterjesztés kiküldve! 

 

Filus Jánosné jegyző: 

A vezető óvónővel egyeztetésre került az időpont.  

 

Turú Gyula képviselő: 

Erről hogyan értesülnek? 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Hiredtmény formájában: óvoda, iskola, hivatal, hirdetőtábla, honlap. 

 

A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Újházi 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, az alábbi határozatot hozta: 

 

12/2015.(IV. 7.) sz. határozat 

Óvodai beiratkozás idejének, és az 

óvodai felvételi körzetnek a 

meghatározása 

 

HATÁROZAT 

 

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete a 2015/2016. nevelési évtől a Kaskantyúi 

Napköziotthonos Óvoda (6211 Kaskantyú, Petőfi u. 2.) felvételi körzetét Kaskantyú 

község közigazgatási területével megegyezően határozza meg: 

 

2. A Képviselő-testület a 2015/2016. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját 2015. 

május 7.-én 8
00

 - 16
00

  óráig tartó időszakban határozza meg. Az óvodai beiratkozás helye 

Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda 6211 Kaskantyú, Petőfi u. 2. 

 

3. A beiratkozás idejéről és helyéről a határidőt megelőzően legalább 30 nappal korábban a 

Képviselő-testület a helyben szokásos módon hirdetményt tesz közzé.  

 

 

Határidő: 2015. május 7.  

Felelős: polgármester, óvodavezető 

 
 

5.) napirend 

Szeg Regina kérelme 

 

Írásban érkezett kérelem felolvasása. 
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Kelemen István képviselő: 

Támogatja a kérelmet. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Nyitva tartás megoldása? 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Nem főzött fagylalt, a hűtést a gép végzi. Két lehetőség van, vagy ne, vagy gondoljuk végig 

hogyan lehet megoldani. Természetesen az ÁNTSZ véleménye az első. A konyhán nem 

történik élelmiszer tárolás, az iroda helyiség szabad, ott ki lehetne alakítani. Külön bejáratról 

megközelíthető, zárható, nem zavarja az ebédeltetést. Szakmai engedély birtokában végezhető, 

mi elvi engedélyt adhatunk a helyiséggel kapcsolatban.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Mosogatónak kell lenni.  

 

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

határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

____/2015.(IV. 7.)sz. határozat 

Szeg Regina kérelme 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete támogatja az ERMIGESZ-GÉP Kft. (6211 

Kaskantyú, Hunyadi u. 62. sz.) képviseletében eljáró Szeg Regina kérelmét, mely 

szerint lágy fagylalt árusítását kívánják végezni. 

2. Az árusítás helyéül az önkormányzati konyha épületében lévő használaton kívüli iroda 

helyiséget ajánlja fel. 

3. A helység igénybevételéről szóló megállapodásról a szükséges engedélyek 

ismeretében későbbi időpontban dönt a képviselő-testület. 

4. Megbízza a polgármestert, hogy a bérbeadás előtt előzetesen egyeztessen a bérbe 

vevővel. 

 

 

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 hozta: 

 

13/2015.(IV. 7.) sz. határozat 

Szeg Regina kérelme 

 

HATÁROZAT 
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1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete támogatja az ERMIGESZ-GÉP Kft. (6211 

Kaskantyú, Hunyadi u. 62. sz.) képviseletében eljáró Szeg Regina kérelmét, mely 

szerint lágy fagylalt árusítását kívánják végezni. 

2. Az árusítás helyéül az önkormányzati konyha épületében lévő használaton kívüli iroda 

helyiséget ajánlja fel. 

3. A helység igénybevételéről szóló megállapodásról a szükséges engedélyek 

ismeretében későbbi időpontban dönt a képviselő-testület. 

4. Megbízza a polgármestert, hogy a bérbeadás előtt előzetesen egyeztessen a bérbe 

vevővel. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 
 

6.) napirend 

Bejelentések, egyéb ügyek 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Május 9-én rendezvényterület hivatalos átadása és férfinap kerül megrendezésre. 

14.00-átadás, 14.30- focimeccs, 17.00-Műsor (civil szervezetek aktív részvételével) és 

vacsora. Kéri a képviselők aktív segítségét. 

 

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

 

Kmft. 

 

 

 

 Újházi Zsolt  Filus Jánosné 

 polgármester  jegyző 
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jzk. 1. számú melléklete 

 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2015. (IV. 9.) önkormányzati rendelete 

 

az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről 

 

 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 48. § (3) bekezdése alapján az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja és hatálya 

1. § 
 

(1) A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan szabályok 

megállapítása, melyek adott körülmények között a levegő tisztaságának védelmét biztosítja. 

 

(2) A rendelet hatálya kiterjed Kaskantyú község közigazgatási területére. 

 

(3) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetre. 

 

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki mezőgazdasági művelés alatt álló, és erdő területre. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § 

 

A rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék az ingatlanokon azok tisztántartása, ápolása, 

gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok elvégzése során keletkezett fű, falomb, 

kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi maradvány (a 

továbbiakban együtt: kerti hulladék). 

 

3. Kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok 

3. § 

 

(1) A kerti hulladékot elsősorban komposztálással kell hasznosítani. 

 

(2) A kerti hulladék kivételesen indokolt esetben e rendeletben foglaltak szerint égetéssel 

semmisíthető meg. 
 

4. A kerti hulladék égetésének szabályai 

4. § 
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(1) A keletkezett kerti hulladékot a tűzvédelmi előírások megtartása mellett szabad égetni. Az 

égetést végző az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási eszközökről, 

feltételekről. 

 

(2) Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz kerti hulladék esetén szabad végezni. Az 

égetés folyamatának gyorsítása érdekében éghető folyadék, vagy légszennyező segédanyag 

nem alkalmazható. 

 

(3) Amennyiben az égetés közben az időjárás úgy változik meg, hogy az a biztonságos égetést 

veszélyezteti az égetést azonnal be kell fejezni. 

 

(4)A kerti hulladékkal együtt kommunális, ipari eredetű, vagy veszélyes hulladék nem 

égethető. 

 

(5) Az égetést a telken belül kell végezni. Az égetés során csak a helyben (telken belül), 

valamint a közterületek, vízelvezető árkok gondozása során keletkezett növényi hulladék 

semmisíthető meg. 

 

(6) Égetni csak a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú 

cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása 

mellett szabad. 

 

(7) A füstképződés csökkentése érdekében a száraz kerti hulladék égetése folyamatosan, kis 

adagokban történhet. 

 

(8) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén a tüzet azonnal el kell 

oltani. 

 

(9) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak 

a visszamaradó parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő takarásáról. 

 

(10) A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért az 

égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik. 

 

5. § 

 

(1) Közterületen kerti hulladékot égetni tilos. 

 

(2) Hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alatt tilos a kerti hulladék égetése. 

 

5. Záró rendelkezések 

6.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 Újházi Zsolt Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 
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A rendelet kihirdetve: 

2015. április 9. 

 

Filus Jánosné jegyző 

 

 

jzk. 2. számú melléklete 

 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2015.(IV. 9.) önkormányzati rendelete 

 

a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről szóló 18/2014.(XII.19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről szóló 18/2014. (XII. 19.) önkormányzati 

rendelet 4. §-a és 3. melléklete 2016. január 1. napján lép hatályba. 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 Újházi Zsolt Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2015. április 9. 

 

Filus Jánosné jegyző 

 

 


