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       Képviselő - Testülete 

 

 

4/2015. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2015. április 28-án (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, Hermanné Németh Andrea, 

Kelemen István, Turú Gyula, Martinkó János képviselők, 

Filus Jánosné jegyző, Nemesné Ambrus Mónika 

jegyzőkönyvvezető 

 

Hiányzik:     Kukucska Sándor alpolgármester, (bejelentetten). 

Brada István képviselő 

 

Meghívott:    Berényi Petra 

 

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. Kaskantyú Község Önkormányzata gazdasági programjának elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. A Művelődési Ház 2015. évi munkatervének jóváhagyása 

Előterjesztő: Műv. Ház vezető 

 

3. Beszámoló a könyvtár, információs és közösségi hely és a művelődési ház 2014. évi 

munkájáról 

Előterjesztő: Műv. Ház vezető 

 

4. Ajánlati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási tevékenység elvégzésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. Szociális étkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 
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6. A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

 

7. Döntés víziközmű további üzemeltetéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

8. Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség valamint Kiskőrös http 2014. évi beszámolója 

Előterjesztő: Paksi Dénes és Babud Jenő tű.alezredes 

 

9. Bejelentések, egyéb ügyek 

 

 

1.) napirend 
Kaskantyú Község Önkormányzata gazdasági programjának elfogadása 

 

 

Írásos előterjesztés kiküldve! 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Erről már beszéltünk. 

 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Nehéz mindezt tényszerűen megfogalmazni, nincs jelenleg rendelekezésre álló külső 

forrásunk fejlesztésre. Pályázatokon tudunk indulni, amelyek kevés önerőt igényelnek. A 

kiírások csúsznak. Sok minden módosulhat. Prioritások szerint. 

Kérdés a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban? 

 

Turú Gyula képviselő: 

Ez 5 évre szól 2014-2019. A testület feladata nagy. Mik ezek az új jogszabályok? 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Állandóan változnak azok a jogszabályok, amik alapján a munkánkat végezzük. Az előző 

gazdasági programnál még az Ötv. volt hatályban, mostanra az Mötv. alapján dolgozunk, 

jelentősen módosult az Áht. és a végrehajtási rendeletei is és a változás nem állt meg. 2014. 

01. 01.-vel az önkormányzati gazdálkodásban szemléletet is kellett váltani, a normatív 

finanszírozás helyett már feladat alapú finanszírozás van. Jelen arról is szó van, hogy az 

önkormányzatok számlavezetése is átkerül a Kincstárhoz.  

 

Újházi Zsolt polgármester: 

A banki tranzakciókat (hitelfelvétel) a törvény szabályozza. Szűkülnek a lehetőségek. A 

Kincstár engedélye szükséges. 

 

Turú Gyula képviselő: 

A helyi intézkedések is módosulni fognak ez alapján. Anyagi forrást milyen módon tudunk 

még szerezni. 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Új helyi adó kivetése, vagy a meglévő adók emelése, esetleg új vállalkozások behozatala (így 

adóbevétel keletkezik). 
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Legdrasztikusabb az adó bevezetése és emelése. Lehetőség még a forgalomképes vagyon 

értékesítése. 

Sokféleképpen lehet gondolkodni: beruházni (építés), ami bérleti díj bevételt hoz, stb.. Azt 

tudnunk kell, hogy Kaskantyú azért ezekből a szempontokból bekorlátozott terület. 

A pályázatok elő vagy utófinanszírozásúak, a megvalósításra pénzügyi kottát kell készíteni. 

(hitel felvétele fedezetként). Jelen pillanatban azt látjuk, hogy a működésünk zavartalan. 

 

Turú Gyula képviselő: 

A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései? 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Ez egy jövőkép, ami azt mutatja, hogy mely területeken szeretnénk fejleszteni.  

 

Turú Gyula képviselő: 

Mit jelent az elektronikus ügyintézés? Megvalósul itt is? 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Fokozatosan térünk át, nagyon sok feladatot elektronikusan végzünk: az NJT rendszerbe 15 

napon belül fel kell tölteni a testületi jegyzőkönyveket, a rendeleteket a kihirdetést követő 

napon. A komrányhivatal üzenetei védett felületen érkeznek, az anyakönyvezés is 

elektronikusan történik. Bevezetésre került a Központi Címregiszter, a KCR rendszer, melybe 

szintén mi töltjük fel az adatokat. Az önkormányzat honlapján is sok dokumentum elérhető, 

ami segíti az ügyintézést. Az ügyfélkapu és hivatali kapu is az elektronikus ügyintézést 

szolgálják.  

 

Turú Gyula képviselő: 

Működési bevételek növekedése minek köszönhető?  

 

Filus Jánosné jegyző: 

A jelenlegi feladatfinanszírozási rendszerben a működésre több támogatást kapunk. A testület 

feladata annak eldöntése, hogyan akar bevételt növelni. 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Több volt a kötelező feladatellátás, amiből már vettek el. Az iskola átkerült a KTKT – hoz, 

majd a KLIK vette át teljes mértékben. Már az utaztatást sem mi finanszírozzuk. Az óvoda 

kötelező feladat lett, a finanszírozását támogatják.  

Adóbevételek: az őstermelők is fizetnek iparűzési adót, ez is növeli a bevételeket. 

 

Turú Gyula képviselő: 

Fejlesztési területként gondolkodtunk-e már a focipályában.  

 

Újházi Zsolt polgármester: 

A helyi civil szervezet most nyújt be eszközökre pályázatot pont ilyen célra. De természetesen 

bele lehet írni a programba: tömegsport háttér fejlesztése. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Természetesen ezek a célok bővíthetők menet közben is. 
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A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos 

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

módosítással, hogy a településfejlesztési céloknál kerüljön kiegészítésre a tömegsporthoz való 

hozzáférés fejlesztése. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

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

 

14/2015.(IV. 28) sz. határozat 

Gazdasági program elfogadása 

HATÁROZAT 

 

Kaskantyú Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdése alapján az önkormányzat 2015-2019. évi gazdasági 

programját – e határozat melléklete szerint - elfogadja. 

 

Határidő: azonnal illetve folyamatos 

Felelős: polgármester, képviselő-testület 

 

14/2015.(IV. 28.) sz. határozat melléklete 

  

  

KASKANTYÚ 

 

  

Önkormányzat 

 

Képviselő-testületének 

 
 

Gazdasági programja 
 

2015-2019. évre. 
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Bevezetés 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 116.§-a 

képviselő-testület át nem ruházható hatásköreként határozza meg a gazdasági program 

elfogadását. 

Az Mötv. 116.§-a ad útmutatást a program tartalmára vonatkozóan: 

 

A gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, 

amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, 

környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által 

nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. 

 

A gazdasági program – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban – kiemelten 

tartalmazza az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 

fejlesztési elképzeléseket.  

 

A 2014-2019 közötti önkormányzati ciklusra szóló gazdasági program elkészítéses során 

mindenképpen figyelembe kell venni, hogy az elmúlt években számos új jogszabály került 

megalkotásra. Ezen új jogszabályok alapjaiban érintik az önkormányzati rendszer működését, 

finanszírozását, elsősorban a kötelező és önként vállalt feladatok eddigitől eltérő 

meghatározásával. 

Az átalakulás alapjaiban érinti az oktatás, az egészségügy, valamint a közszolgáltatások 

területét.  

 

A gazdasági programot a képviselőtestületnek az alakuló ülését követő hat hónapon belül kell 

elfogadnia. 

 

A Képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban 

meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a 

település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél. 

  

A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre: 

  

- a Képviselő-testület és a polgármester elképzelései, 

- az Önkormányzat működtetésében résztvevő intézmények vezetőinek javaslatai, elvárásai, 

elképzelései, 

- az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közössége által megfogalmazott elképzelések, 

igények, 

- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete. 

  

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a képviselő testületnek két 

irányba is koncentrálnia kell: 

- egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészről 

- a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére. 

  

A célkitűzések megvalósításakor a Képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes 

elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék, 

járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. 
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A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a 

Képviselő-testületnek kell a szükséges anyagi eszközöket biztosítani. 

Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről 

évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van 

- a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve 

- az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a 

meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására. 

 

A programban minden célkitűzéshez, felsoroláshoz megadásra kerül a célfokozat, mely a 

következő lehet: 

 - mindenképpen megvalósítandó (jele: MM) 

 - kedvező körülmények között megvalósítandó (jele: KM) 

 - megvalósítható (jele: M) 

A programban a célfokozat jelzése például a következő: (CF: MM) 

 

 

1. Kaskantyú  

gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 

 

 

1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései 
 

A kormány gazdasági programja kitér az állam, a gazdasági, az egészségügyi és az oktatási 

reformra. 

 

A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány: 

 

- általánossá kívánja tenni az elektronikus önkormányzati szolgáltatást, 

- egyablakos ügyintézés bevezetése, 

- növelni kívánja az önkormányzatok kistérségi társulásait és kezdeményezi a kötelező 

társulás alkotmányos feltételeinek megteremtését, 

- felülvizsgálja az önkormányzatok és a hivatalok által ellátandó feladatokat, 

 

A gazdasági reform keretében a kormány a költségvetési egyensúly helyre állítását célzó 

intézkedéseket kíván hozni, és szerkezet-átalakító reformokat dolgoz ki. 

 

Az oktatási reform keretében a kormány célja, hogy esélyegyenlőséget teremtő korszerű 

közoktatás jöjjön létre, melyben megvalósul a színvonalas oktatás, és az esélykülönbségek 

csökkennek. A program további célja, hogy piacképes tudást adó szakképzés, illetve 

versenyképes minőségi felsőoktatás valósuljon meg. 

 

1.2. A kormány fejlesztési irányai 
 

A kormány a fejlesztési elképzeléseit a fejlesztő állam, a fejlődő magyar vállalkozások, az 

innováció és tudomány, az új energiapolitika, a fejlődő vidék, a területfejlesztés, a növekvő 

foglalkoztatás témakörében határozta meg, melyek kihatnak az Önkormányzatunk fejlesztési 

elképzeléseire is. 

 

A kormányprogram szerint a fejlődés húzóágazatai a modern ipar, az innovatív ágazatok, az 

üzleti és kereskedelmi szolgáltatás és az idegenforgalom. 
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A közlekedési infrastruktúra fejlesztése során cél az ország egységének megteremtése, az 

életformában létező csoportok elszigeteltségének csökkentése, ezért bővíteni kell a 

közúthálózatot, korszerűsíteni kell a vasútközlekedést. 

 

A kormány fejleszteni kívánja az építőipart, és meg kívánja teremteni a tisztább és 

egészségesebb környezetet. 

 

2. Kaskantyú 

gazdasági helyzete és a várható változások 

 

2.1. A pénzügyi helyzet  

 

Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt kettő évben az alábbiak 

jellemezték:  - az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást 

nem kellett igénybe vennie. 

- működési hitel felvételére  nem került sor, 

- fejlesztési hitel felvételére  nem került sor, 

      -  a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás a megtakarításoknak köszönhetően 

 biztosítva volt. 

 

2.2. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák 

 

Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti bevétele és kiadása között hiány nem 

mutatkozik. Az Önkormányzat az előző ciklusban jelentős energiát fordított a költségvetési 

egyensúly elérésére, és a fejlesztésekre kíván minimális önerő biztosítására. 

 

Kiadások 

A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy 

- a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát növeli a 

kötelező munkabéremelés (minimálbér emelés, kötelező átsorolások stb.), 

 - a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát növeli az infláció, csökkentheti a 

takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás. 

  

Bevételek 
A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul: 

 A költségvetési bevételek közül 

-   nőttek az önkormányzatok működési bevételei, 

- csökkentek az önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímen kapott összegek. 

  
A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési 

támogatások reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati 

források bevonására lesz szükség. 

 

 

2.3. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése 

 

Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához 

szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti: 

- Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell 

keresni. Törekedni kell olyan helyi adó rendszer megteremtésére, amely megfelel a 
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helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás 

növelésének. 

- A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az 

elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer 

nyújtotta előnyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel 

megteremteni, hogy a legkedvezőbb összegű támogatást kapja).  

- Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait 

és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot 

dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges 

vagyontárgyak kihasználására, (különösen a bérbeadás), valamint az egyes 

vagyontárgyak értékesítésére. 

- A Képviselő-testület rendszeresen figyelemmel kíséri a befektetéseit, értékpapírjait, 

megvizsgálja a lehetséges hozamokat, hasznokat. 

- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott 

célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás 

bevonásával valósítsa meg.  

- A Képviselő-testület körültekintően jár el akkor, ha az Önkormányzat működtetése, 

illetve fejlesztése hitelfelvétel mellett valósítható meg.  

 

 

2.4. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések: 

 

Az Önkormányzatnál a következő beruházások, fejlesztések vannak folyamatban: 

- Jelenleg az önkormányzatnál a polgármesteri hivatal felújítása van folyamatban, amit 

2015. december 31-ig kell befejezni, valamint az új ravatalozó építésére kapott 

pályázat megvalósítása, melyet szintén ebben az évben kell befejezni.  

- Az önkormányzat részt vesz a Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító 

Programban. A beruházás nagy részét uniós támogatás biztosítja, az önerőre is lehet 

pályázatot benyújtani, de vélhetően szükséges lesz saját önerő biztosítására.  

 

 

3. A különböző szintű fejlesztési, szolgáltatási, illetve egyéb programokkal 

kapcsolatos érintettség 

 

 

Az Önkormányzat gazdasági programját alapvetően befolyásolják azok a fejlesztési, 

szolgáltatás megvalósítási és biztosítási, illetve egyéb programok, melyekben területi 

elhelyezkedése, illetve céljai miatt érintett. 

 

Az Önkormányzat országos programokban nem érintett 

 

Az Önkormányzatot érintik az alábbi régiós programok: 

 - Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító Program 

 

Az Önkormányzat részt vesz a következő kistérségi programokban: 

 - LEADER program, 

 

4. A gazdasági program 
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4.1. Fejlesztési elképzelések 

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre a következő 

általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a 

gazdasági program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.) 

 

Ipar 

 

A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása azért fontos 

feladat, mivel a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, javítják a 

termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez 

juttatják az Önkormányzatot. 

 

A rendezési tervet folyamatosan módosítjuk a helyi vállalkozások működésének biztosítására, 

szükséges lehet önkormányzati tulajdonú iparterület kijelölése. 

 

A helyi ipari területtel kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

- El kell végezni az iparterület kialakítását (CF: KM..) 

- Javítani kell a helyi iparterület adottságait, így különösen a következőket: 

- megközelíthetőség,  

- parkolási lehetőség,  

- zöldövezet nagysága stb. (CF: KM..) 

 

A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

- A helyi vállalkozások támogatása, érvényesülésének segítése érdekében össze kell 

állítani az ún. Vállalkozói térképet, mely tartalmazza, hogy a településen mely 

vállalkozások mivel foglalkoznak és milyen címen található a telephelyük. (CF: M.) 

- Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi 

vállalkozásoknak. (CF: M.) 

 

 

Idegenforgalom 

 

Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek. Ki 

kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi 

lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az 

igényeket figyelembe véve egyre szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki 

kell alakítania saját arculatát, és tovább kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét. 

A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet. 

 

Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések 

- Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a 

fejlesztéseket, melyek turisztikailag is kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt 

jelentenek. (CF: M.) 

- A „Kulcsos ház”-ként üzemelő Kaskantyú, Vasút u. 1/a. című ingatlan felújítása és 

bútorzattal való felszerelése megtörtént, jelenleg a külső környezet rendezése indokolt. 

(CF: M.) 

- Keresni kell egyéb ifjúsági szálláshelyek, táborozási lehetőségek kialakításának 

módjait. (CF: M.) 
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- A helyi idegenforgalmi, illetve kereskedelmi egységeket is fel kell venni a Vállalkozói 

térképre. (Ez hozzájárul ismertségük növeléséhez.) (CF: M.) 

- Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken megfelelő 

pihenőhelyek kialakítása (pad, asztal, szeméttároló edény). (CF: M.) 

 

Egyéb, idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

- Támogatni kell az idegenforgalom, illetve a település látogatottságát, ismertségét 

segítő rendezvényeket, biztosítani kell azt, hogy a rendezvények időpontja, programja 

a megyei lapban megjelenjen, a honlapra felkerüljön. (CF: MM.) 

- Fel kell tüntetni az Önkormányzat honlapján a turisztikai lehetőségeket, valamint a 

Vállalkozói térképet, továbbá megjelenési lehetőséget kell biztosítani az 

idegenforgalommal foglalkozó vállalkozások számára is. (CF: M.) 

 

 

Infrastruktúra 

 

Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az 

infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve 

a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a 

továbblépés lehetőségét. 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a 

csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a villamos energia, a 

gáz, a közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások biztosítását. 

 

Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modern kor 

követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. Az informatika terén meg 

kell valósítani azt, hogy 

- az Önkormányzat korszerű honlappal rendelkezzen, melyen az Önkormányzattal és 

intézményeivel kapcsolatos fontosabb tájékoztatás biztosítható, (CF: MM.) 

- az internet hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára. A hozzáférést 

biztosítani kell a következő helyeken: könyvtárban, polgármesteri hivatalban, (CF: 

MM.) 

- az önkormányzati feladatellátásban közreműködő, az informatikai eszközök 

használatát is igénylő területeken történjen meg az érintett személyek számítógép-

kezelési képzése. (CF: M.) 

 

 

4.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése 

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre az alábbi 

feladatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében: 

 

Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok 

 

A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban 

romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat 

szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. 

 

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat: 
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- a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi ipart, a helyi 

vállalkozásokat, valamint az idegenforgalommal érintett vállalkozókat, (CF:M.) 

- segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni, 

hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen, (CF:M.)  

- a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn 

a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával, (CF: M.) 

- rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal. (CF:MM.) 

 

4.3. A településfejlesztési politika célkitűzései 

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy 

az önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak 

olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a 

működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja. 

 

 

A településfejlesztés széles nyilvánossága 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település 

számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a 

biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek 

tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják. 

 

A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések 

- Elkészült a település honlapja, gondoskodni kell a folyamatos karbantartásáról. 

(CF:MM.) 

- A honlapon biztosítani kell a helyet  

- a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak, 

- a Vállalkozói térképnek,  

- a turisztikai kiadványnak, 

- a település intézményeinek,  

- a helyi civil szervezeteknek,  

- a településen megrendezett programoknak. (CF: MM.) 

- A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő 

közösségeket.(CF: MM.) 

 

 

A településfejlesztés átgondoltsága 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok 

az igények kerüljenek előtérbe,  

- melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető 

településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy 

- melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik, 

- melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak. 

 

A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves 

költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a 

ciklus évei alatt. 
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A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú 

fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni a következőket: 

- azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni,  

- melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés 

eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 4 éven keresztül) a 

korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással 

számolhat, és/vagy 

- melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő,  

- melyek munkahelyet teremtenek,  

- háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek 

- a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és mely fejleszté- 

sekkel megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal jár, 

- során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az  

Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi 

feltételekkel biztosítható. 

 

 

A településrendezési terv  

 

Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely 

kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét. 

 

A Képviselő-testület feladata, hogy  

- a ciklus ideje alatt áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket 

tegyen a rendezési terv módosítására, (CF: MM.)  

- konkrét lépéseket tegyen a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására. 

(CF: KM.) 

 

Felkészülés a pályázatokra 

 

Mivel a Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt jelentős pályázati források nyílnak 

meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati 

tevékenység. 

 

A sikeres pályázatok érdekében: 

- felelősöket kell kijelölni a különböző szintű, jellegű pályázatok figyelemmel 

kísérésére, (CF: KM.)  

- a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező 

személyt/személyeket kell keresni és megbízni (lehet külsős is), (CF: MM.) 

- lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési 

programba való illesztéséhez, (CF: MM.) 

- a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre 

terveket kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége 

miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő, (CF: KM.) 
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Településfejlesztési célok 

 

Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település 

általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához 

kapcsolódnak. 

 

Településfejlesztési célok: 

- Kaskantyú – Soltvabkert- Kiskőrös összekötő út építése (zsáktelepülés 

megszüntetése), 

- Kaskantyú – Orgovány – Kecskemét összekötő út építése (több kistérséget összekötő 

út), 

- rendezvényterület infrastrukturális ellátottságának további bővítése, 

- faluközpont kialakítása, 

- belterületi közút építése,  

- járda építés, 

- középületek környezetének rendezése, parkolók kialakítása, 

- csapadékvíz-elvezető rendszer építése, felújítása, 

- egészséges ivóvíz vezetékrendszer felújítása, építése, 

- szennyvízcsatorna kiépítése, 

- temető ravatalozó építési beruházásának befejezése, további temetőrendezés 

megvalósítása 

- buszváró létesítés, 

- építési telkek és ehhez kapcsolódva új utcák kialakítása,  

- tömegsporthoz való hozzáférés fejlesztése, 

- nem hasznosított külterületi önkormányzati ingatlanok hasznosításának 

megvizsgálása, 

- turisztikai jellegű területek fejlesztése, kialakítása. 

 

 

4.4. Az adópolitika célkitűzései  

 

Kaskantyú Község Önkormányzata fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések 

megfogalmazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, 

illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire. 

 

 

A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések 

 

A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja 

kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az 

Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört 

illetően. 

2014 évben a következő helyi adónemekből származott bevétel: 

 

- iparűzési  

- magánszemélyek kommunális adója  

- gépjármű  

 

A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete: 
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- adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, 

az adórendelet módosításokról, (CF: MM.) 

- csak olyan adórendeleteket fogad el, amely  

- a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent,  

- nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként,  

 (CF: MM.) 

 

Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy  

- az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik 

az adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a 

szükséges adóvégrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések 

alapján elért eredményekről, (CF: MM.)  

- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást 

kér az adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a 

lehetséges adóalanyok és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének 

eredményéről, (CF: MM.) 

 

4.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 

megoldások 

 

Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között 

fontosnak tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 

intézkedéseket. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a 

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 
 

 

Közigazgatás 
 

 

 

A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges: 

- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése, 

- az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése,  

- az információs szolgáltatás működtetésének kiterjesztése, 

- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása (számítógép, gyors internet 

hozzáférés stb.) 

- a közintézmények akadálymentesítése. (CF: KM.) 

 

Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések: 

- új önkormányzati hivatal befejezése: (CF: MM.) 

- elhasználódott számítógépek cseréje: 5 db, (CF: MM.) 

- fénymásoló csere, (CF: MM.) 

- iroda-berendezések pótlása, (CF: MM.) 

 

Egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodás 

 

  

Az Önkormányzat saját ingatlan gazdálkodási tevékenysége során: 
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- Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetőségeit 

rendszeresen megvizsgálja. (CF: MM.) 

 

- A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások biztosításának elsőbbségét, 

majd a felesleges kapacitások gazdaságos kihasználására törekszik. (CF: MM.) 

 

 

Az épített és természeti környezet védelme 

 

A Képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében 

- áttekinti a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve 

természeti értékeket, (CF: KM.) 

- szükség szerint megalkotja a helyi védelemről szóló rendeletét, (CF: KM.) 

- a helyi építészeti védelmet igénylő épületek esetében vizsgálja a helyi 

néptörténeti kiállítás létrehozásának lehetőségét, illetve bővíti a meglévő 

gyűjteményt.(CF: KM.) 
 

 
 

A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés 

 

 

Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást. 

Az ivóvízzel történő ellátás a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. által történik. (A 

szolgáltatónál az Önkormányzat részben tulajdonos.) 

Az ivóvíz hálózat  

- felújítása az ivóvízminőség-javító program keretében megtörténik, (CF:MM.) 

- bővítése indokolt a rendezési tervben meghatározott területeken, amennyiben 

ez szükségessé válik. (CF:KM.) 

A közkutak üzemeltetését fenn kell tartani a következő helyeken: Bercsényi u. Hunyadi u. 

Az Ivóvízminőség-javító program megvalósításával a lakosság részére egészséges ivóvíz 

biztosítása. (CF:MM.) 

 

Csapadékvíz-elvezető rendszer  

- karbantartása indokolt különösen a Hunyadi, Úttörő, Deák Ferenc, Ifjúság, 

Május 1. utcákban, (CF:KM.) 

- kiépítése szükséges a Rákóczi utcában. (CF:KM.) 

A csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartását az ingatlan tényleges használója, illetve 

tulajdonosa köteles végezni. 

 

 

Csatornázás 

 

A településen szorgalmazni kell a teljes csatornahálózat kiépítését. 

A csatornahálózat kiépítésre vár a község egész területén. (CF:KM.) 

 

 
 

A köztemető fenntartás 

 

Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos 

feladatokat. 
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A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében 

az alábbi feladatok vannak: 

- Gondoskodni kell a köztemető üzemeltetéséről. 

- Köztemető a Kaskantyú 018/2 hrsz-on található, melynek üzemeltetését a    

    Községi Önkormányzat végzi,  

- Biztosítani kell azt, hogy a köztemetők megfeleljenek a jogszabályokban 

meghatározott követelményeknek. Ennek érdekében a következő fejlesztésekre, 

felújításokra van szükség:  

  - A temető bővítése, új sírhelyek kijelölése, (CF: MM.)  

  - Új ravatalozó építése, (CF:MM .)  

  - Halott hűtő biztosítása. (CF: KM.)  

   

A helyi közutak és közterületek fenntartása 

 

A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan 

kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek. 

- Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása különösen a 

következő útszakaszokon:  

  - Kossuth, Bercsényi, Hunyadi, Vasút, Petőfi, Rákóczi u. (CF:KM.) 

 - Új utak építése szükséges a következő területeken: 

  - aszfalt burkolattal a Vasút-Petőfi, Kossuth-Hunyadi, Hunyadi-Úttörő, Május 

     1-Ady Endre utca közötti útszakaszokon (CFKM.) 

 - Járda építés, felújítás szükséges a következő területeken: 

  - Hunyadi, Bercsényi, Rákóczi u. (CF:KM.) 

  

 

A Képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő 

fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg: 

- Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására. 

(CF: MM.) 

- Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, (CF: KM.) 

- Különösen a következő közterületekre kell koncentrálni:  

- önkormányzati hivatal környéke, 

- önkormányzati intézmények: Művelődési ház, Iskola, Óvoda 

- sportpálya,  

- temető 

  

A közterület fenntartási feladatokat az Önkormányzat közfoglalkoztatás útján látja el. 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a játszóterekkel kapcsolatban az alábbi feladatokat 

határozza meg: 

- az EU-s szabványnak megfelelően át kell alakítani a következő játszótereket:  

- iskolai, óvodai játszótér (CF: MM.) 

- folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszóterek eszközeit, valamint 

zöldfelületeit, (CF: MM.) 

 

A köztisztaság és településtisztaság fenntartása 

 

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az 

Önkormányzat 
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- továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és 

ártalmatlanításáról; (CF: MM.) a szolgáltatást az Önkormányzat az Izsák-Kom  

Kft. szolgáltatóval végezteti, 

- bevezeti és terjeszti a szelektív hulladékgyűjtést. Gondoskodik arról, hogy a 

településen kihelyezésre kerüljenek a szelektív hulladéktároló edények, 

valamint két hetente közvetlenül a háztartásokból kerül elszállításra a szelektív 

hulladék (CF: MM.) 

- évente egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót, (CF: MM.) 

- biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő 

számban legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre 

kerüljenek, (CF: M.) 

- gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a 

hóeltakarításról. (CF: MM.) 

- A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról az 

Önkormányzat a közfoglalkoztatás útján gondoskodik. (CF: MM.) 

 

 

A közbiztonság helyi feladatainak ellátása 

 

Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása 

érdekében 

- támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók 

szervezését, ilyen programok tartását kezdeményezi a Kiskőrösi 

Rendőrkapitányságnál, (CF:MM.) 

- támogatja polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőr szervezet aktív 

tevékenységét, helyet biztosít számukra, segít a pályázatok megírásában, 

elszámolásában), (CF:MM.) 

- javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá 

tételére, 

- felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot 

veszélyeztető körülményekre, (CF: MM.) 

- helyiséget biztosít a körzeti megbízottnak.(CF:MM) 

 
 

Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában 

 

Az Önkormányzat közreműködik a településen élő magánszemélyek foglalkoztatási 

problémáinak megoldásában. Az ellátott feladatokat a gazdasági program korábbi része 

tartalmazza. 

 

 

Az óvodai nevelés 

 

Az Önkormányzat kötelező feladatként ellátja az óvodai nevelés biztosítását. 

 

- A továbbiakban is kötelessége az Önkormányzatnak, hogy figyelemmel kísérje 

az óvodai nevelést, biztosítsa a működőképességét.  (CF:MM) 

 

Gondoskodás az egészségügyi ellátásról 
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Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-

testület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő 

módon kívánja biztosítani. 

- A védőnői ellátást 4 órás foglalkoztatás keretében biztosítja, (CF:MM.) 

- Vállalkozói szerződés kötésével biztosítja a háziorvosi és fogorvosi 

ellátást.(CF: MM.) 

 

 

Gondoskodás a szociális ellátásról 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, 

olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A 

szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el: 

  

- A következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja: (CF: MM.) 

- házi segítségnyújtás, ezt a feladatot a Magyarországi Baptista Egyház 

Filadelfia Segítő Szolgálattal kötött ellátási szerződés keretében látja el, 

- szociális étkeztetés.  

 

 

Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok: 

- A helyi gyermekvédelmi, gyámügyi rendelet módosításnál figyelembe kell 

venni a gyermekvédelmi rendszer által tett jelzéseket, észrevételeket. (CF: 

MM.) 

- Az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat 

biztosítja: (CF: MM.)  

gyermekjóléti szolgáltató (a szolgáltatást közvetlenül az önkormányzat 

biztosítja részmunkaidős foglalkoztatással) 

- Az Önkormányzat támogat minden olyan programot, rendezvényt, mely az 

ifjúság kultúrált szabadidő eltöltését, nevelését, művelődését szolgálja. (CF: 

MM.) 

 

 

Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési tudományos művészeti tevékenység,  

és a sport támogatása 

 

Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az 

önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a 

szolgáltatások színvonala emelése érdekében a következő feladatok ellátásának 

szükségességét fogalmazza meg: 

- A könyvtár működtetése során  

- ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét, (CF: MM.) 

- bővítésre került a könyvtár eszköz ellátottsága, számítógépes ellátottsága,  

biztosított az internet hozzáférés, az elektronikus információhordozók 

használata, indokolt a fejlesztés adta lehetőségek minél szélesebb körű 

kihasználása (CF: MM.) 

- a könyvtári nyitva tartást az igényekhez kell igazítani. (CF: MM.) 
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- A művelődési, illetve a kultúrház működésével kapcsolatban 

  - biztosítani kell a szükséges költségvetési forrásokat, (CF: MM.) 

  - gondoskodni kell arról, hogy a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó 

szervezetek számára biztosítva legyen a működésükhöz szükséges közösségi 

hely, (CF: MM.) 

- kapjanak pénzügyi, anyagi támogatást a vállalt feladataik ellátásához,  

(CF: KM.) 

- pályázati tevékenységét segítse az Önkormányzat. (CF: M.) 

- Bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi művészek számára (zenélő 

téli este, kiállítások, bemutatók, műsoros esték szervezésével). (CF: MM.) 

- Szorgalmazni kell a település múltját bemutató tárlat összeállítását, és a tárlat 

bővítését. (CF: KM.) 

- Támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését. (CF: KM.) 

 

A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások 

további biztosítását is. Ennek érdekében 

- Gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és pályák 

folyamatos karbantartásáról, rendben tartásáról. (CF: M.) 

 

Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése 

 

A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a 

következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás 

színvonalának emelése érdekében: 

- Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az 

egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális 

helyzetbe került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő 

tevékenységre irányulnak. (CF:MM.) 

- Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi 

sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat (lásd korábban), így biztosítja a 

mozgáshoz való helyet. (CF: MM.) 

- A kulturális rendezvények sorába épüljenek be a dohányzás, alkohol, drog 

fogyasztás nélküli programok. (CF: MM.) 

 

 

 

 Újházi Zsolt 

 polgármester 

Záradék: 

 

Kaskantyú Község 2015-2019. évre szóló Gazdasági programját a képviselő-testület a 

14/2015.(IV. 28.) számú határozatával elfogadta. 

 

A határozat kihirdetve:  2015. április 29. 

A kihirdetés módja: Önkormányzati hivatal hirdetőtábla 

 

 

 Filus Jánosné 

 jegyző 
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2.) napirend 
A Művelődési Ház 2015. évi munkatervének jóváhagyása 

 

Írásos előterjesztés kiküldve! 

 

 

Berényi Petra: 

Kiegészítésként el szeretném mondani, hogy a munkaterv igényfelmérés alapján készül. A 

szabadtéri programok esetében az időjárás közbeszólhat (Pl: csillagles), természetesen 

rugalmasan kezeljük. Igyekszünk az életkori csoportoknak megfelelő programokat szervezni 

(0-3; kölyök; felnőtt; nyugdíjas stb.) 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Ez is bővíthető, és vannak olyan programok, amelyeken jelen vagy és nicsenek beleírva. Azt 

is tudom, hogy sok könyvtári óra van.  

 

 

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: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

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

 

15/2015.(IV. 28.) sz. határozat 

A Művelődési Ház 2015. évi munkatervének 

jóváhagyása 

 

HATÁROZAT 

 

Kaskantyú Község Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdés b) pontja 

alapján a Művelődési Ház 2015. évi munkatervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Felelős: Műv. Ház vezető 

Határidő: folyamatos, ill. 2015. dec. 31. 

 

15/2015. (IV. 28.) sz. határozat melléklete 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ KASKANTYÚ 

 

M U N K A T E R V E 

2015. 
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Hónap    rendezvény_________________________________________ 
 

Január:   Egészségügyi napok (véradás, előadások) 

    Európai Unió nap az iskolásoknak 

Felkészülés a Faluvetélkedőre 

Kulturális vetítés: Madaras László képei 

 

Február:   Kézműves foglalkozás a gyerekeknek - Farsang 

Felkészülés a vetélkedőre 

 

Március:   Faluvetélkedő 

Kézműves foglalkozás gyerekeknek 

Szalámi-,kolbász- és borverseny 

Internet Fiesta 

 

Április:   Kézműves foglalkozás a gyerekeknek 

    „Csillaglesre mentem, gyere utánam!” 

    Olvass velem! - avagy a könyvbe zárt csoda (kölyök) 

 

Május:   Kézműves foglalkozás a gyerekeknek 

Felkészülés a Szent Iván-napi műsorra 

Nyugdíjasok megyei rendezvénye 

Ropjuk a táncot! 

Újra trendi, ha okos vagy! - Olvasásnépszerűsítő és 

tudásterjesztő foglalkozás tiniknek 

 

Június:   Kézműves foglalkozások a gyerekeknek 

Szent Iván nap 

Pohárka asszonytánccsoport próbái és műsorai 

 

Július:    Kézműves foglalkozások gyerekeknek 

    Felkészülés a falunapra 

 Ifjúsági modern tánc 

Pohárka asszonytánccsoport próbái és műsorai 

 Fotósuli – szakkör 

Nyári tábor 

 

Augusztus:   Szüret-elő és Falunap 

    Kiállítás  

    Kézműves foglalkozások gyerekeknek 

Ifjúsági modern tánc 

 Fotósuli – szakkör 

Könyvtári éjszaka és „Csillaglesre mentem, gyere utánam!” - A 

perseidák 

 

Szeptember:   
Véradás 

Kézműves foglalkozás a gyerekeknek 

Suliindító 
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Október:   Országos Könyvtári hét 

Nagyi-net (számítógép kezelői tanfolyam) 

Kézműves foglalkozás a gyerekeknek 

Könyvtári éjszaka – Halloween előtt 

Könyvtári Tere-fere – Felnőtt könyvajánló, beszélgetős délután 

 

November: 
Kézműves foglalkozások gyerekeknek 

Ismeretterjesztő előadás – „Élet az élet után” R. Kárpáti Péterrel 

Zenélő téli este 

Mikulás napi próbák 

Mesélnek a csillagok… - Téli csillagképek 

 

December:   Kézműves foglalkozások gyerekeknek 

Mindenki karácsonya 

 

 

A művelődési házban a Komédiás Kompánia, a fiatalok tánccsoportja és az asszony 

tánccsoport tartja a foglalkozásait, próbáit. Klubfoglalkozást illetően igényfelmérés készül, 

hogy a könyvtár keretein belül ki és milyen programot szeretne, hogy szervezzünk, ahová 

heti, kétheti, esetleg havi rendszerességgel járna. 

 

 

 

A civilszervezetek a művelődési házba tervezett rendezvényei 

 

 

 

Január:    Nyugdíjasok farsangi bálja 

    Véradás 

    Sportbál 

 

Február:   Vadászbál 

 

Március:   Nyugdíjasok nőnapi bálja 

    Borverseny 

    Komédiás Kompánia 

 

Július:    Véradás 

 

November:   Szülők-nevelők bálja 

 

December:   Adventi esték 

    Szilveszteri mulatság 
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3.) napirend 
Beszámoló a könyvtár, információs és közösségi hely és a művelődési ház 2014. évi 

munkájáról 

 

Írásos előterjesztés kiküldve! 

 

Berényi Petra: 

Sikeres évet zártunk.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Nem értem mi volt ez a kulcsmásolás? 

 

Berényi Petra: 

A ping-pong asztal a Művelődési Házban volt, és elvitték a kulcsot. Kértem, hogy szóljanak 

előre, hogy mikor akarnak jönni. Megbeszéltük, hogy rendet hagynak maguk után és a kulcsot 

is visszaadják a következő napon. Ez nem minden esetben történt így, és közben kulcsot is 

másoltattak maguknak. Ezt követően került át az asztal a Zöld Ászhoz. Kértem, hogy 

folyamatosan egyeztessünk, hogy ne ütközzön a rendezvényekkel. 

 

Turú Gyula képviselő: 

Ez így nem jó. Hivatalos formában ki kell dolgozni ennek a rendszerét. Téli estéken biztosan 

többen szeretnének oda bemenni. Meg kell ezt vizsgálni. Felelősséggel kell ezt csinálni.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Nem kultúráltan használták. Itt a hozzáállással is gond van. Követelnek, de nem tesznek 

semmit. Elvárható a kultúrált viselkedés a felnőtt emberektől. Gyerekek is mennének oda 

nyáron. Keretek meghatározása. 

 

Turú Gyula képviselő: 

Felelős személy kiválasztása, és kidolgozni hogyan működhetne. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Javaslatot kérünk a helyzet megoldására. Igény esetén egy személy, aki vállalja a felelősséget. 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Megoldást fogunk erre találni. A Művelődési Ház azért van, hogy a községben élők igénybe 

tudják venni. Az igényeket ki kell szolgálni. Nem lehet válogatni, hogy ki mehet be és ki nem. 

Kölcsönös kompromisszumokat kell kötni. Felelős személy kiválasztása, egy főnél a kulcs 

csak egy ajtóhoz. Az nem elvárható, hogy reggel 7-től este 11-ig ott legyen valaki. Hozzáállás 

kérdése. Megoldást kell találni. Egészséges középút. Lehetőséget meg kell adni. Ki az, aki 

megszólítható. Megállapodást lehet velük kötni.  Közösségi színtér. Kommunikációnak 

működni kell.  

Egy felelős, hetente mely napokon mennek, tól-ig határok, szabályok rögzítése, pontos névsor.  

 

Kelemen István képviselő: 

Zárcsere kinek a dolga? 

 

Berényi Petra: 

A kulcs belülről bent van a zárban, így nem lehet kintről nyitni.  
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Mertinkó János képviselő: 

Akkor az asztal is vissza fog kerülni. 

 

Turú Gyula képviselő: 

221 új könyv érkezett, honnan? 

 

Berényi Petra: 

A Katona József Megyei Könyvtár alá tartozunk, és negyedévente adott listából tudunk 

könyveket rendelni, amit ők fizetnek. Ez kb. 500.000 Ft éves keretet jelent.  

 

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: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

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

 

16/2015.(IV. 28.) sz. határozat 

Beszámoló a közművelődési és könyvtári 

feladatok ellátásáról, a 2014. évi közművelődési 

munkaterv végrehajtásáról 

 

HATÁROZAT 

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról, 

valamint a 2014. évi közművelődési munkaterv végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Műv. Ház vezető 

 

 
 

4.) napirend 
Ajánlati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási tevékenység elvégzésére 

 

Írásos előterjesztés kiküldve! 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Az önkormányzat kötelező feladata a közszolgáltatás biztosítása, erre a feladatra 

közszolgáltatót kell kijelölni. Évente egyszer minden háztartás köteles igénybe venni ezt a 

szolgáltatást. Ez törvényi kötelezettség, az már más kérdés, hogy ezt hogyan lehet ellenőrízni. 

 

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: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
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17/2015.() sz. határozat 

Ajánlati felhívás szennyvíz 

begyűjtésére 

 

HATÁROZAT 

 

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzésére az ajánlati 

felhívást a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja  

 

2. Ajánlatételre az alábbi gazdálkodó szervezeteket kéri fel  

 Gulyás és Társa Kft. 6221 Akasztó, Deák Ferenc u. 8. 

 Ti-Tó Csatornatisztító és Szolgáltató Kft. 6320 Solt, Fűzfa u. 25. 

 Vadkert Komszolg Kft. 6230 Soltvadkert, Kossuth Lajos u. 6.  

 

3. Megbízza a polgármestert az ajánlati falhívással kapcsolatos feladatok ellátására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

17/2015. (IV. 28.) sz. határozat 1. számú melléklete 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata 

 
 

 

 

AJÁNLATKÉRÉS 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási tevékenység elvégzésére nem közbeszerzési eljárásban 

ajánlatételre felkért ajánlattevők részére 

 

 

I. Ajánlatkérő: 

Neve: Kaskantyú Község Önkormányzata 

Címe: 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16. 

Képviseli: Újházi Zsolt polgármester 

Telefon: 78/546-200 

E-mail: kaskantyuph@t-online.hu 

 

Kapcsolattartó neve: Filus Jánosné jegyző 

Telefon: 78/546-200, 20/5303475 

E-mail: kaskantyujegyzo@t-online.hu 

 

Cím:  KASKANTYÚ 

 Hunyadi u. 16.  

 6211 
Tel: 78- 546200 

Email:  kaskantyuph@t-online.hu 

mailto:kaskantyuph@t-online.hu
mailto:kaskantyujegyzo@t-online.hu
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II. A szerződés tárgya: 

Kaskantyú község közigazgatási területén keletkezett nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtése, szállítása, ártalmatlanító helyre történő elhelyezése. 

 

III.  A szerződés típusa: 

Közszolgáltatási szerződés 

 

IV. A közszolgáltatás megkezdésének időpontja: 2015. augusztus 1. 

 

V. A közszolgáltatási szerződés tervezett időtartama: 

2015. augusztus 1. – 2020. július 31. 

 

VI. A közszolgáltatás jellemzői: 

A felhívás a településen nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes 

tárolására szolgáló létesítmények kiürítésére, elszállítására és ártalommentes 

elhelyezésére irányul. A közszolgáltatás Kaskantyú község egész közigazgatási 

területére kiterjed. 

 

A község lakosságának száma 2015. január 1. napján: 1011 fő 

 

Kaskantyú községben a csatornázás még nem valósult meg, vezetékes ivóvízzel 

ellátott lakások száma 350. 

 

Várható háztartási szennyvíz mennyisége kb. 2000 m
3 

/ év 

 

Kaskantyú község esetében a kijelölt ártalmatlanító hely: 6200 Kiskőrös 

szennyvíztisztító telep. 

 

A díj egytényezős. A közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra, 

általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni. 

A díj megállapításánál a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, 

valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról 

szóló 2013. évi CXIV. törvény rendelkezéseit is figyelembe kell venni. 

Kaskantyú község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás most kerül kialakításra, előzőleg 

közszolgáltatási díj nem került megállapításra az önkormányzat részéről. 

 

Az ajánlattevő a csökkenő kapacitásból eredő esetleges kártérítési, vagy elmaradt 

haszon megtérítése iránti igényt nem érvényesíthet. 

 

VII. Alkalmassági követelmények: 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) alapján: 

 

44/F. § 
 
(1) A közszolgáltató - az önkormányzati rendeletben előírt módon - 

folyamatosan köteles gondoskodni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtéséről a környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírások megtartása 

mellett.  

(2) A begyűjtő a begyűjtési tevékenységét a vízügyi hatóságnak köteles bejelenteni. A 

vízügyi hatóság a bejelentés alapján nyilvántartást vezet a begyűjtési tevékenységet 

végzőkről.  
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(3) Közszolgáltatást az végezhet, aki  

a) biztosítani tudja a közszolgáltatás személyi és tárgyi feltételeit, amelyek garantálják 

a közszolgáltatás tartós, rendszeres és a környezetvédelmi szempontoknak 

maradéktalanul megfelelő ellátását,  

b) a végzendő begyűjtési tevékenységet a begyűjtés helye szerint illetékes vízügyi 

hatóságnak bejelentette, és a vízügyi hatóság a tevékenységet nyilvántartásba vette,  

c) közbeszerzési eljárás vagy - ha a közbeszerzésekről szóló törvény szerint nem 

szükséges - kijelölés alapján a települési önkormányzattal közszolgáltatási szerződést 

kötött.  

(4) A közszolgáltatásnak a környezet veszélyeztetését és szennyezését kizáró módon 

kell történnie.  

(5) A közszolgáltatást végző felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért.  

(6) A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a begyűjtést végző köteles 

a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, a kárelhárításról, 

valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni.  

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. 

rendelet alapján: 

 

4. § (1) A közszolgáltatási feladatok ellátására ajánlatot tevőnek legkésőbb a 

közszolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkeznie kell  

a) a közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező 

járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel;  

b) olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében 

lévő, hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás 

végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, valamint 

azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött 

szerződéssel;  

c) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során 

esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához 

szükségesek;  

d) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - köztisztasági munkagép- és 

járműkezelő településtisztasági szippantógép-kezelő szakképesítéssel rendelkező - 

szakemberrel; továbbá  

e) a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer 

létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel.  

(2) Több ajánlattevő közös ajánlattétele esetén a közös ajánlatot benyújtó 

ajánlattevőknek szerződésben kell rögzíteniük  

a) az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait,  

b) a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti meghatalmazását, 

valamint  

c) az ajánlat tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységek egymás közötti 

megosztását.  

(3) A közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek a (2) bekezdés szerinti szerződését az 

ajánlathoz csatolniuk kell.  
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15. § (1) Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás mellett más gazdasági tevékenységet is 

folytat, a költségtervben a Vgtv. 44/H. § (2) bekezdése szerint a költségek szigorú 

elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.  

 

A közszolgáltatás végzésére vonatkozó részletes szabályokat a vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. törvény, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 

455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet, és a közszolgáltatási szerződés-tervezet 

tartalmazza. 

 

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja: 

A legalacsonyabb összegű árajánlat. 

 

IX.  Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 

2015. május 15. 12.00 óra 

 

X. Az ajánlatok benyújtásának módja, helye: 

Az ajánlatokat egy példányban személyesen, illetve postai úton: Kaskantyú Község 

Önkormányzata 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16. 

A borítékra kérjük ráírni: „Ajánlat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére.” 

 

XI.  A szerződéskötés tervezett időpontja: 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete általi jóváhagyást követően, 

legkésőbb 2015. június 15. 

 

XII. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei: 

Az ajánlatot az ajánlatkéréshez mellékelt Ajánlati adatlapon kell benyújtani. 

Csatolandó: 

 Az ajánlattevő ajánlatának tartalmaznia kell 

a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,  

b) a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, 

gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,  

c) a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, 

technológiákra és eljárásokra,  

d) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,  

e) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének 

rendjére,  

f) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és 

módszereire,  

g) a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a 

közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára,  

h) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, 

adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint  

i) a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára  

vonatkozó javaslatot.  

 Aláírási címpéldány egyszerű másolata, 

 Cégszerűen aláírt nyilatkozat, hogy az elmúlt két lezárt üzleti év közül legalább 

egy tekintetében a cég nyereséges volt, továbbá nem áll végelszámolás alatt, 

ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, 
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 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek (továbbiakban: Vgtv.), a 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) 

Korm. rendeletnek (továbbiakban: Korm. rendelet) és a szippantott 

szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a 

további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. 

törvénynek (továbbiakban: Rezsi Tv.) megfelelően készített díjkalkuláció, 

mely kitér a feladatellátást biztosító személyi és tárgyi feltételekre is, 

 Hatályos begyűjtési és szállítási engedély másolata a tevékenység végzésére 

vonatkozóan. 

 

Kaskantyú, 2015. április _____ 

 

 

 Újházi Zsolt 

 polgármester 
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1. számú melléklet 

 

Ajánlattételi adatlap 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

 

Kaskantyú 

 

 

Ajánlattevő neve: ____________________________________________________________ 

 

Kapcsolattartó és elérhetősége: ________________________________________________ 

 

Cím: ____________________________________________________________________ 

 

Telefon, fax: ______________________________________________________________ 

 

E-mail cím: _______________________________________________________________ 

 

 

Nettó ürítési díj összesen (ártalmatlanítási díjjal együtt): ______________________ Ft/m
3
 

 

ebből az ártalmatlanítási díj: ___________________ Ft/m
3 

 

 

 

Dátum: _______________________________ 

 

 

 

Cégszerű aláírás: 
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2. számú melléklet 

 

Segédlet a költségkalkuláció elkészítéséhez 

 

A Vgtv. 44/D. § (1) – (7) bekezdésében foglaltak szerint: 

 

44/D. § 
 
(1) A közszolgáltatás igénybevételéért a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz mennyiségével arányos díjat kell fizetni.  

(2) A közszolgáltatás díjának meghatározása során a következőket kell figyelembe venni:  

a) a háztartási szennyvíz mennyisége,  

b) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos 

ráfordítások, ezen belül a begyűjtés költségei,  

c) a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek,  

d) a közszolgáltatás megkezdését megelőzően felmerülő, a közszolgáltatás ellátásához 

szükséges beruházások költségei.  

(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján meghatározott díjat csökkenteni kell a közszolgáltatás 

ellátásához biztosított költségvetési támogatással.  

(4) A közszolgáltatás díja egytényezős vagy kéttényezős lehet. A közszolgáltatási díjat 

legalább egyéves díjfizetési időszakra, általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi 

díjtételek szerint kell meghatározni. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

ürítési díjának egységnyi díjtétele - elkülönítve - tartalmazza a begyűjtés, illetve nem 

szennyvíztisztító telepen történő elhelyezés esetén az utókezelés és a monitorozás költségeit 

is.  

(5) Kötelező kéttényezős díjmegállapítást alkalmazni a Nemzeti Települési 

Szennyvízelvezetési és -tisztítási Programban részt vevő önkormányzatok esetében.  

(6)
 
A kéttényezős díj alapdíjból és ürítési díjból áll. Az alapdíj a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségeket, a 

számlázás és díjbeszedés költségeit, a környezetvédelmi kiadásokat és ráfordításokat, az 

amortizáció és a szükséges felújítás fedezetét, az ürítési díj a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz mennyiségétől függő költségeket, valamint a terület felhasználási 

egységtől függő költségeket tartalmazza.  

(7) A közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelőzően a 

közszolgáltató költségelemzés alapján az (1)-(6) bekezdésben foglaltaknak megfelelő 

díjkalkulációt készít. A díjkalkulációt a közszolgáltató javaslata alapján a jegyző, Budapesten 

a főjegyző terjeszti elő.  

 

 

A Korm. rendelet 14. § és 15. §-ban foglaltak szerint: 

 

14. § (1) A közszolgáltatási díj megállapítása során költségnek és ráfordításnak minősül 

különösen  

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez szükséges járműveknek, 

gépeknek, berendezéseknek és eszközöknek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési 

költsége és ráfordítása, ideértve a fenntartással, karbantartással, visszapótlással és fejlesztéssel 

kapcsolatosan felmerülő költségeket és ráfordításokat is;  

b) a számlázás és díjbeszedés költsége;  

c) a környezetvédelmi kiadás és ráfordítás, a jogszabályon alapuló környezetvédelmi 

kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, illetve mérések és vizsgálatok 

költsége; továbbá  
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d) a közszolgáltatás biztosításához szükséges eszközök elhasználódásából eredő, azok 

felújítását, pótlását, korszerűsítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadás és ráfordítás.  

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatos adatokat a közszolgáltató évente a települési 

önkormányzat rendelkezésére bocsátja.  

15. § (1) Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, 

a költségtervben a Vgtv. 44/H. § (2) bekezdése szerint a költségek szigorú elkülönítésének 

módszerét is alkalmaznia kell.  

(2) A közszolgáltatási díj számítására szolgáló kalkulációs séma vagy díjképlet alkalmazása 

esetén a kalkulációs sémát, illetve a díjképletet, továbbá a díjszámítás módszertanát és a 

díjképlet elemeit részletesen meg kell határozni és a közszolgáltatási szerződés 

hatálybalépését követő 30 napon belül a helyben szokásos módon közzé kell tenni.  

 

 

A Rezsi Tv. 1. §-ban foglaltak szerint: 

 

1. § (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/B. § (1) 

bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosok közül a természetes személy 

ingatlantulajdonos részére a Vgt. 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás 

tekintetében a Vgt. 44/D. § szerint megállapított számlában meghatározott fizetendő 

szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) a 2013. július 1-jét követő 

időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én 

jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel 

számított összeg 90%-át.  

(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában az alkalmazott díj:  

a) önkormányzati díjrendeletben megállapított természetes személy ingatlantulajdonosra 

vonatkozó közszolgáltatási díj függetlenül attól, hogy alkalmazták-e 2013. január 31-én az 

adott ingatlantulajdonosra, vagy - ha önkormányzati díjrendelet nem alkotott - a szolgáltató 

által az adott településen a közszolgáltatási szerződésben megállapított, 2013. január 31-én 

alkalmazott szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg (beleértve az alapdíjat),  

b) a tevékenységüket 2013. január 31-ét követően megkezdő szolgáltatók esetén az 

önkormányzati rendeletben megállapított közszolgáltatási díj, vagy az önkormányzat és a 

közszolgáltatók között 2013. január 31-én hatályban lévő közszolgáltatási szerződések közül 

az azokban rögzített legalacsonyabb, szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg (beleértve az 

alapdíjat).  

c) 
 
Az a) és b) pontban foglaltak alkalmazhatóságának hiányában az adott településen 

szolgáltatást teljesítő szolgáltató által 2013. január 31. és 2013. június 30. közötti 

időszakban alkalmazott legalacsonyabb szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg 

(beleértve az alapdíjat).  

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díjmérséklés az önkormányzati díjrendelet szerinti 

kedvezmény, mentesség vagy ingyenesség esetén alkalmazandó díjkompenzáció összegét 

nem növeli.  

 



3. számú melléklet 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről Kaskantyú Község Önkormányzata (6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 

16. adószáma: 15724863-2-03, képviseli: Újházi Zsolt polgármester), mint megrendelő 

(továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről ____________________________(székhelye: ___________________________ 

cégjegyzékszáma: _______________________ adószáma: ____________________________ 

képviseli: ______________________________ ), mint közszolgáltató (továbbiakban: 

Közszolgáltató) között Kaskantyú község közigazgatási területén keletkező nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése (átvétele, elszállítása, ártalmatlanítás céljából 

történő átadása) tárgyában alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Előzmények 

 

1.1. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 4. § (2) 

bekezdés d) pontja alapján az Önkormányzat – vízgazdálkodási tevékenységek, mint 

közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a településen található 

szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. 

 

1.2. Szerződő felek megállapítják, hogy a Közszolgáltató alkalmas a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás ellátására. 

 

1.3. Szerződő felek megállapítják, hogy a Vgtv. szerinti kötelező közfeladat ellátására 

irányuló közszolgáltatási szerződés megkötése nem tartozik a közbeszerzésről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény alkalmazási körébe, mivel a közszolgáltatás becsült éves nettó árbevétele nem 

éri el a hatályos szolgáltatási közbeszerzési értékhatárt. 

 

2. A szerződéskötés célja 

 

A szerződéskötés célja, hogy a közszolgáltatási szerződés a Vgtv., Kaskantyú Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló ____/2015. (  ) 

önkormányzati rendelete, és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó más jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően biztosítsa Kaskantyú 

közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatás teljes körű, jogszabályoknak megfelelő ellátását. 

 

3. A szerződés tartalma, hatálya 

 

3.1. Az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót Kaskantyú közigazgatási területén az 

ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (a továbbiakban: 

szennyvíz) ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésével, továbbá a 

szennyvíznek ártalmatlanítás céljából a kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésével 

(a továbbiakban: közszolgáltatás). 

 

3.2. A Közszolgáltató vállalja, hogy a közszolgáltatást folyamatosan, teljes körűen, a 

hatályban lévő jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett teljesíti. 
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3.3. Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést 5 éves határozott időre, 2015. augusztus 

1. napjától 2020. július 31. napjáig kötik meg. 

 

3.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatás teljesítéséhez 

Közszolgáltató alvállalkozókat foglalkoztathat. Az alvállalkozókkal a Közszolgáltató 

megállapodást köt a szennyvíz begyűjtésére és szállítására. A megállapodás részletesen 

szabályozza a közreműködők által beszállítandó szennyvíz összetételével kapcsolatos – külön 

jogszabályokban meghatározott – előírásokat, az általuk ellátandó feladatokat, valamint a 

rájuk vonatkozó, betartandó környezetvédelmi és technológiai előírásokat. A Közszolgáltató 

és az általa megbízott alvállalkozó között esetlegesen felmerülő vitás kérdés nem 

veszélyeztetheti a Közszolgáltatónak jelen szerződéssel vállalt kötelezettségeinek teljesítését. 

 

3.5. A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet ártalmatlanítás 

céljából az átvételre köteles Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, 

Kőrösi út 5.) által üzemeltetett Kiskőrös városi szennyvíztisztító telepére szállítja. 

 

4. A Közszolgáltató kötelezettségei és jogosultságai 

 

4.1. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodásban nevesített 

közszolgáltatás ellátásához, és biztonságos bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket, 

beruházásokat és karbantartásokat a saját költségén folyamatosan elvégzi, amelynek – adott 

közszolgáltatásra vetített – költségeit a jogszabályban meghatározott módon a közszolgáltatási 

díjban érvényesítheti. 

 

4.2. A közszolgáltatás során a szennyvíz gyűjtését, szállítását a Közszolgáltató elfolyás és 

környezetszennyezés nélkül, az e célra engedélyezett zárt gyűjtőtartályban végzi – 

alvállalkozók esetében végezteti – a közterületek szennyezése nélkül. A gyűjtést, szállítást 

végző járművön fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, címét. 

 

4.3. A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 48 órán belül a 

vele egyeztetett időpontban köteles a szolgáltatást elvégezni. Az elmulasztott szolgáltatást, ha 

az a Közszolgáltató hibája miatt nem történt meg 24 órán belül; ha a Közszolgáltatótól 

független kívül álló okok miatt hiúsult meg a szolgáltatás, 48 órán belül, vagy a rajta kívül 

álló ok megszűnése után azonnal köteles pótolni. Az elmulasztott szolgáltatás pótlásának 

időpontjáról a Közszolgáltató az ingatlan tulajdonosát köteles külön értesíteni. 

 

4.4. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy közszolgáltatási tevékenysége 

keretében összegyűjtött szennyvizet kizárólag a 3.5. pontban kijelölt átadási helyen helyezi el, 

a települési szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyába. 

 

4.5. A Közszolgáltató az ártalmatlanítás céljából beszállított szennyvízről nyilvántartást vezet, 

mely tartalmazza a szennyvíz mennyiségét, minőségét, származási helyét. 

 

4.6. A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellenértékeként jogosult a szolgáltatást igénybe vevő 

megrendelőktől számla kibocsájtása ellenében az Önkormányzati rendeletben meghatározott 

közszolgáltatási díj beszedésére. A Közszolgáltató a közszolgáltatási díjból származó 

bevételével nem fedezett költségei fedezetére az Önkormányzattól megtérítésre, 

kompenzációra nem jogosult. 
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4.7. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a közszolgáltatás kereteibe nem tartozó 

más szolgáltatási költségeit, elszámolását és díját szigorúan elkülöníti és ezeket a költségeket 

a közszolgáltatás díjából részben sem finanszírozza. 

 

4.8. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes 

költségelszámolást készíteni (továbbiakban: költségelszámolás), és azt a tárgyévet követő év 

március 31-ig az Önkormányzatnak benyújtani. A költségelszámolásban a Közszolgáltató 

bemutatja 

 a tárgyévben, az azt megelőző évben elszállított, valamint a következő évben várható 

háztartási szennyvíz mennyiségét, 

 a Közszolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos ráfordítások tárgyévi 

és az azt követő évben várható alakulását, ezen belül a begyűjtés költségeit, 

 a közszolgáltatás fejleszthető fenntartása érdekében szükséges felújításokat, 

karbantartásokat és azok költségeit, 

 a közszolgáltatás ellátásához szükséges tervezett beruházásokat és azok költségeit. 

 

4.9. A Közszolgáltató a költségelszámolás részeként javaslatot tehet a közszolgáltatás díjának 

módosítására. 

 

4.10. Közszolgáltató a közszolgáltatás részeként – elektronikus és telefonos – ügyfélszolgálati 

tevékenységet biztosít a közszolgáltatás megrendelői, igénybe vevői számára. Az 

ügyfélszolgálati tevékenység során a megrendeléseket, kifogásokat, panaszokat a hatályos 

jogszabályi rendelkezések szerint kell kezelni. A közszolgáltatással kapcsolatos panaszokról, 

kifogásokról, azok kezeléséről és megoldásáról a Közszolgáltató az Önkormányzatot a 4.8. 

pont szerinti költségelszámolással egyidejűleg, de külön beszámoló keretében tájékoztatja. 

 

5. Az Önkormányzat kötelezettségei és jogosultságai 

 

5.1. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodásban nevesített 

közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges 

információkat megadja, továbbá elősegíti a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen 

folyó egyéb vízgazdálkodási és hulladékgazdálkodási tevékenység összehangolását. 

 

5.2. Az Önkormányzat az esetlegesen hozzá érkező panaszokat, kifogásokat haladéktalanul 

továbbítja a Közszolgáltató felé. Az ilyen jellegű panaszok, kifogások kivizsgálásáról, a 

megtett intézkedésekről Közszolgáltató 30 napon belül tájékoztatja az Önkormányzatot. 

 

5.3. Önkormányzat a közszolgáltatás elvégzésére Közszolgáltató részére kizárólagos jogot 

biztosít. 

 

6. A Közszolgáltatási szerződés módosítása és megszűnése 

 

6.1. Szerződő felek a jelen szerződés teljesítése érdekében egymással kötelesek 

együttműködni és a szerződés rendelkezéseinek teljesülése érdekében minden szükséges 

jognyilatkozatot, hozzájárulást stb. a másik fél kérése esetén haladéktalanul megadni. A 

szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok érvényességéhez a nyilatkozat írásba foglalása 

szükséges. 

 

6.2. Jelen szerződést az Önkormányzat és a Közszolgáltató egybehangzó akarattal, közös 

megegyezéssel – kizárólag a jogszabályban nem határozott tartalmi elemeit – módosíthatják. 
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6.3. Jelen közszolgáltatási szerződés megszűnik az alábbi esetekben: 

 a 3.3. pontban meghatározott időtartam lejártával, 

 a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 

 elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, 

 felmondással. 

 

6.4. Az Önkormányzat és a Közszolgáltató a Közszolgáltatási szerződést csak a Vgtv.-ben 

meghatározott esetekben mondhatja fel. A felmondási idő 6 hónap. 

 

7. Záró rendelkezések 

 

7.1. Szerződő felek a jelenszerződésből származó jogvitáikat elsősorban békés úton kísérlik 

meg rendezni. Amennyiben a jogvita rendezése békés úton nem érhető el, úgy a Felek jelen 

szerződésből származó bármilyen vitájuk elintézésére a Kiskőrösi Járásbíróság vagy a 

Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

7.2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény, a Vgtv. az Önkormányzati rendelet és a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

A Felek a szerződést elolvasás után, valamint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

 

 

Kaskantyú, 2015. _________________ 

 

 

 

 _______________________ _____________________ 

 Újházi Zsolt  

 polgármester 

 

 

 

 
 

5.) napirend 
Szociális étkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálata 

 

Írásos előterjesztés kiküldve! 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Kötelező feladatunk a felülvizsgálat elvégzése. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Nincs változás, az előző év végén került módosításra az intézményi térítési díj, de a 

felülvizsgálatot ekkor is el kell végezni. 

 

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

előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

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

 

18/2015.(IV. 28.) sz. határozat 

Étkeztetés intézményi díjának 

felülvizsgálata 

 

HATÁROZAT 

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felülvizsgálta az 

étkeztetés intézményi térítési díját. Az adatok alapján megállapítja, hogy a szolgáltatási 

önköltség és a normatív támogatás nem változott, így a 2015. január 1. napjától érvényes 

intézményi térítési díj nem változik. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 
 

6.) napirend 
A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 

 

Írásos előterjesztés kiküldve! 

 

Turú Gyula képviselő: 

A jogosultak köre szűkítésre került? 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Nem tartalmaz a módosítás lényegi változást, csak a fogalmazás nem volt teljesen egyértelmű, 

a szívességi lakáshasználat nem szerepelt az igényjogosultak között. Egy lakásra ezután is 

csak egy személy igényelheti a lakhatási támogatást.  

 

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

előterjesztés szerinti rendelet – 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 jegyzőkönyv 1. 

számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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7.) napirend 
Döntés víziközmű további üzemeltetéséről 

 

 

Írásos előterjesztés kiküldve! 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Lehetőségeink: 

1. Elutasítás 

2. Egyetértés 

3. Részben elutasítás 

Környező településekkel egyeztetni szeretnék. Bővebb információra lenne szükség a döntés 

meghozatalához. 

 

Kelemen István képviselő: 

A felelős döntés meghozatalához ez kevés információ. 

 

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: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 nem szavazattal nem fogadta el a határozatot. 

 

 
 

8.) napirend 
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség valamint 

Kiskőrös http 2014. évi beszámolója 

 

Írásos előterjesztés kiküldve! 

 

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

határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

     /2015.(  ) sz. határozat 

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség valamint Kiskőrös http 

2014. évi beszámolója 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

valamint Kiskőrös http 2014. évi beszámolóját jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: képviselő-testület 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

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

 

19/2015.(IV. 28.) sz. határozat 

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség valamint Kiskőrös http 

2014. évi beszámolója 

HATÁROZAT 

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

valamint Kiskőrös http 2014. évi beszámolóját jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: képviselő-testület 

 

 
 

9.) napirend 

Bejelentések, egyéb ügyek 

 

Írásos előterjesztés kiküldve! 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Elnézést kér amiért csak most tudjuk az előterjesztést a képviselők rendelkezésére bocsájtani, 

de a mai nap  munkaidőn kívül érkezett az ezzel kapcsolatos e-mail. A pályázat benyújtásáról 

határozatot kell hozni. Nagyon rövid az idő május 7-én legkésőbb be kell nyújtani a 

pályázatot.  

 

Turú Gyula képviselő: 

Hány gyerek lehet? 

 

Filus Jánosné jegyző: 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 55 %-ra lehet pályázni, 

ez nálunk 16 gyereket jelent. 

 

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: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

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

 

20/2015.() sz. határozat 

Pályázat benyújtása 2015. évi nyári 

gyermekétkeztetésre 
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HATÁROZAT 

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztere által 2015. évi nyári 

gyermekétkeztetés biztosítása támogatására meghirdetett pályázatra, 

2. a nyár folyamán 16 kiskorú gyermek részére 43 munkanapon biztosítja a napi egyszeri 

meleg étkezést, 

3. az étkezés megvalósításához szükséges 134848 Ft.-ot a 2015. évi költségvetésében 

biztosítja, 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes pályázat esetén megkösse a szükséges 

szerződést. 

 

Határidő: 2015. május 7, 8, június 16. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 
 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Idegen emberek megjelenése a településen veszélyforrásokat hoz magával. Úgy gondolom, 

hogy első körben az ingatlanok tulajdonosaival kell fevennünk a kapcsolatot, és egy 

beszélgetésre hívni őket, ahol a már felmerült problémákat ismertetnénk.  

 

 

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

 

Kmft. 

 

 

 

 Újházi Zsolt  Filus Jánosné 

 polgármester  jegyző 

 

 

 

jzk. 1. számú melléklete 

 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2015.(IV. 30.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 
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1.§ 

 

A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)  5. 

§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„5. § (1) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, aki a kérelemben megjelölt lakásban 

bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, és annak tulajdonosa, bérlője, 

vagy szívességi használója; akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát és a 

háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.” 

 

2.§ 

 

A R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„8. § (1) Születési segélyben részesül a gyermek születését követően az anya. 

A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szülők valamelyike, illetve a gyermekét egyedül 

nevelő anya a szülés napját megelőzően legalább egy évvel Kaskantyú községben bejelentett 

lakóhellyel rendelkezzen, és a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 százalékát. Amennyiben a Kaskantyú 

községi állandó lakóhely lakcím-bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, a támogatás 

nem illeti meg a szülőt.” 

 

3. § 

 

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 Újházi Zsolt Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2015. április 30. 

Filus Jánosné jegyző 



 1. melléklet a 1/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Kaskantyúi Kirendeltsége A kérelem illetékmentes 

6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16. 

 

 
KÉRELEM 

 

 

 

I. Az igénylő adatai:  
 

1.) Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________  

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/  

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: _________________________________ 

Születési helye: _________________________Anyja neve:_________________________  

Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap  

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: _______________________________ 

 

2.) Állampolgársága : magyar  

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező  

hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert  

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______  

( a megfelelő rész aláhúzandó)  

 

3.) Családi állapota:  

egyedülálló (hajadon, nőtlen)  

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt  

házastársától külön élő  

elvált  

özvegy  

(a megfelelő rész aláhúzandó)  

 

4.) Lakóhely: ____________________________helység ____________________utca________sz. 

Tartózkodási hely: ________________________helység _____________________utca________sz. 

Értesítési és utalási cím: ____________________helység ___________________utca________sz. 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( a megfelelő rész 

aláhúzandó)  

A lakásban tartózkodás jogcíme: _____________________________ 

 

5.) Folyószámlát vezető pénzintézet neve: _________________________________________ 

A bankszámla száma: _________________________________________________________ 

 

6.) A kérelem benyújtásának időpontjában: 

 

a) lakhatási támogatás esetén a kérelmezővel közös háztartásban (azonos címen) élők 

száma _______ fő, 

 

b) rendkívüli települési támogatás, születési segély és személyi térítési díj csökkentési 

kérelem esetén a kérelmező családjában élők száma _______fő: 
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Név Születési hely, idő Anyja neve Rokoni fok Taj szám 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi 

intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli 

hozzátartozók közössége.  

 

közeli hozzátartozó:  

a) a házastárs, az élettárs,  

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló 

keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt 

évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 

tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,  

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a 

gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),  

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, 

illetve a szülő házastársa vagy élettársa;  

 

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

személyek közössége.)  

 

 

 

II. A támogatási kérelem típusa, indoka: 

 
a) lakhatási támogatás 

b) rendkívüli települési támogatás 

c) születési segély 

d) személyi térítési díj csökkentése 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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III. Jövedelemnyilatkozat 

 

A jövedelem 
típusa 

Kérelmező Házastárs 

vagy 

élettárs 

A közös háztartásban élő 

további személyek 

Munkaviszonyból, munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem   

     

Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó 

     

Alkalmi munkavégzésből származó      

 
Táppénz, gyermekgondozási 

támogatás 
     

 
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátás 
     

Önkormányzat és munkaügyi 

szervek által folyósított ellátások 
     

Egyéb jövedelem      

 
Összes jövedelem      

 
 

Egy főre jutó nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). ______________Ft/hó. 

( A kérelemhez mellékelni kell a táblázatban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, 

melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.) 

IV. Egyéb nyilatkozatok:  

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 

a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális 

hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - 

ellenőrizheti.  

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához.  

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 

összegben visszaköveteli.  
 

Kaskantyú, 20___ év_________________hó _____nap  

 ____________________________ 

 kérelmező aláírása 

 

Kijelentem, hogy a kérelemben megjelölt támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes 

egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a 

szövegrészt áthúzással törölni!)  

 

Kaskantyú, 20___ év_________________hó _____nap  

 

 ____________________________ 

 kérelmező aláírása 


