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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

7/2015. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2015. május 27-én  

(szerda) 17
30

  órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:  Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége 

     Kaskantyú, Hunyadi J.u. 16. 

 

Jelen vannak: Újházi Zsolt polgármester, Hermanné Németh Andrea, 

Martinkó János, Kelemen István és Brada István 

képviselők, Kutyifa Ferencné családgondozó, Filus 

Jánosné jegyző, Nemesné Ambrus Mónika 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

Hiányzik:     Kukucska Sándor alpolgármester, Turú Gyula képviselő. 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

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

Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A Képviselő-testület 

a napirendet egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint elfogadta. 

 

NAPIREND 

 

1. Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadása 

Előterjesztő: polgármester 

2. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről 

Előterjesztő: jegyző 

3. Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat munkájáról 

Előterjesztő: családgondozó 

4. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelései 

Előterjesztő: jegyző 

5. Közszolgáltatási szerződés kötése a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozóan 

Előterjesztő: polgármester 

6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: polgármester 
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7. A Művelődési Ház és Könyvtár nyitvatartási idejének a meghatározása 

Előterjesztő: polgármester 

8. Bejelentések egyéb ügyek 

 

1.) napirend 

Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadása 

 

Írásos előterjesztés csatolva 

Újházi Zsolt polgármester: A zárszámadás írásban kiküldésre került mindenkinek. Van – e az 

anyaggal kapcsolatban kérdés? 

 

A napirendi ponthoz 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 

8/2015.(V. 28.) önkormányzati rendelete 

 

Kaskantyú község önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

 
 

2.) napirend 

Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

 

A napirendi ponthoz 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, egyhangúlag alábbi 

határozatot hozta: 

 

25/2015.(V. 27.) sz. határozat 

Éves összefoglaló jelentés a 2014. 

éves belső ellenőrzésről 

 

HATÁROZAT 

 

Kaskantyú Község Képviselőtestülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján a 

2014. évi belső ellenőrzésről készült összefoglaló jelentést jóváhagyja. 
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Felelős: képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 
 

3.) napirend 

Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat munkájáról 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

 

Kutyifa Ferencné családgondozó: Kiegészítésként szeretném megköszönni a képviselők 

segítségét, gondolok itt Hermanné Németh Andrea Falu Mikulása programjára, valamint 

Kukucska Sándor alpolgármester nyári táborban nyújtott segítségére.  

Terveink szerint idén is lesz nyári napközis tábor, pontos programot és időpontot még nem 

tudok mondani.   

 

Újházi Zsolt polgármester: Szeretnénk megköszönni az elvégzett munkát és a beszámolót.  

 

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

határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

       /2015.(V. 27.) sz. határozat 

Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 

munkájáról 

 

HATÁROZAT TERVEZET 

 

Kaskantyú Község Képviselőtestülete a gyermekjóléti szolgálat 2014. évi munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

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

 

26/2015.(V. 27.) sz. határozat 

Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 

munkájáról 

 

HATÁROZAT 

 

Kaskantyú Község Képviselőtestülete a gyermekjóléti szolgálat 2014. évi munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 
 

4.) napirend 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelései 

 



 4 

Írásos előterjesztés kiküldve 

 

A napirendi ponthoz 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: 

 

27/2015.(V. 27.) sz. határozat 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásnak átfogó értékeléséről.  

 

HATÁROZAT 

 

A Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést 

tartalmazó beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: képviselő-testület 

 
 

5.) napirend 

Közszolgáltatási szerződés kötése a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozóan 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

 

Filus Jánosné jegyző: Három helyre került kiküldésre a felhívás. Egy helyről nem reagáltak, 

egy vállalkozás nem vállalja és egy helyről érkezett megfelelő szakmai dokumentáció. 

 

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: 

 

28/2015.(V. 27.) sz. határozat 

Közszolgáltatási szerződés kötése szennyvíz 

begyűjtésére 

 

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

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzésére a Gulyás 

és Társa Kft. 6211 Akasztó, Deák Ferenc u. 8. gazdálkodó szervezet által benyújtott 

pályázatát elfogadja és ezzel egyidejűleg 2015. augusztus 1. napjától 2020. július 31. 

napjáig 5 éves időtartamra a határozat melléklete szerinti Közszolgáltatási szerződést 

köt a feladat ellátására.   

 

2. Megbízza a polgármestert a Közszolgálati szerződés aláírásával 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
28/2015. (V. 27.) sz. határozat 1. számú melléklete 

 

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 
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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. 

 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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6.) napirend 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

 

A napirendi ponthoz 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 2. 

számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2015.(V. 28.) önkormányzati rendelete 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól 

 
 

7.) napirend 

A Művelődési Ház és Könyvtár nyitvatartási idejének a meghatározása 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

 

Filus Jánosné jegyző: A nyitva tartási idő módosítása kötelező. A Bács-Kiskun Megyei 

Könyvtárral a javasolt nyitvatartás egyeztetésre került, és elfogadták. 

 

A napirendi ponthoz 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: 

 

29/2015.(V. 27.) sz. határozat 

Művelődési ház és könyvtár 

nyitvatartási idejének meghatározása  

 

HATÁROZAT 

 

 

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Községi Művelődési Ház és Könyvtár 

nyitvatartási idejét 2015. június 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg. 
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2. Felkéri a polgármestert, hogy a feladatot ellátó könyvtáros és művelődésszervező 

közalkalmazott munkaköri leírását ennek megfelelően módosítsa. 

 

 

Munkanap Nyitvatartási idő 

Művelődési Ház és Könyvtár 

Kedd 7 – 12 óráig 

12
30

 – 17 óráig 

Szerda 

 

7 – 12 óráig 

12
30

 – 17 óráig  

Csütörtök 7 – 12 óráig 

12
30

 – 17 óráig  

Péntek 7 – 12 óráig 

12
30

 – 17 óráig  

Minden hónap 

első péntekén 

13 – 17 óráig 

17
30

 – 21 óráig 

Szombat 8–10 óráig 

 

 

 

Határidő: 2015. május 31. 

Felelős: polgármester, művelődésszervező-könyvtáros 

 
 

8.) napirend 

Bejelentések, egyéb ügyek 

 

Kelemen István képviselő: 

A Polgárőrség szeretne az önkormányzat kerékpárjaiból 2 db-ot elkérni, és szolgálatban 

használatba átadni.  A vezető venné át, és adja is ki használatra.  

 

Újházi Zsolt polgármester:  

Állagmegóvás biztosításával szerintem nincs akadálya, egy használatba adási megállapodást 

készítünk. Az esetleges javításokat (köpeny vagy küllőcsere) pedig fizetik. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Egyre inkább szükség van a polgárőrség munkájára, természetes, hogy ebben támogatjuk.  

 

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

határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

    /2015.(V. 27.) sz. határozat 

Kerékpárok használatba adása 

polgárőrök részére 

HATÁROZAT TERVEZET 

 

1. Kaskantyú község Képviselő-testülete a Kaskantyúi Polgárőr Csoport munkájának 

támogatására az önkormányzat tulajdonában lévő kerékpárokból állagmegóvás mellett 

kettő db. kerékpárt használatba ad. 
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2. Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos megállapodás megkötésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

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

 

30/2015.(V. 27.) sz. határozat 

Kerékpárok használatba adása 

polgárőrök részére 

HATÁROZAT 

 

3. Kaskantyú község Képviselő-testülete a Kaskantyúi Polgárőr Csoport munkájának 

támogatására az önkormányzat tulajdonában lévő kerékpárokból állagmegóvás mellett 

kettő db. kerékpárt használatba ad. 

4. Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos megállapodás megkötésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

Újházi Zsolt polgármester: 

A fagyizó működtetéséhez szükséges lesz, hogy bérleti szerződést kötnünk a KASSZEG-REG 

KFT-vel.  

Rögzítenünk kell, hogy az épületbe történt beépítés (ablak) valamint az ott már meglévő és 

használt eszközök az önkormányzat tulajdonát képezik, az általa vásárolt eszközökkel pedig 

nem kell elszámolnia. Fontos az állagmegóvás rögzítése is.  

Milyen feltételek szerint határozzuk meg a bérleti díjat? 

 

Közös vélemény: Rezsiköltség  

 

Kelemen István képviselő: 

Határozatlan időre, de előtte egy hónappal be kell jelentenie a szerződés felmondását.  

 

 

 

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

 

Kmft. 

 

 

 Újházi Zsolt  Filus Jánosné 

 polgármester  jegyző 
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Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2015.(V. 28.) önkormányzati rendelete 

Kaskantyú község önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A költségvetés végrehajtása 

1.§ 

A Képviselő-testület Kaskantyú Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés végrehajtását: 

a) 82.613.586,- Ft eredeti költségvetési bevételi előirányzattal 

 129.060.989,- Ft módosított költségvetési bevételi előirányzattal 

 109.628.001,- Ft teljesített költségvetési bevétellel 

 

b) 88.141.000,- Ft eredeti költségvetési kiadási előirányzattal 

 133.520.489,- Ft módosított költségvetési kiadási előirányzattal 

 111.837.674,- Ft teljesített költségvetési kiadással 

 

c) 100.000,- Ft eredeti működési céltartalékkal 

 0,- Ft módosított működési céltartalékkal 

 0,- Ft teljesített működési céltartalékkal 

 

d) 0,- Ft eredeti finanszírozási kiadással 

 0,- Ft módosított finanszírozási kiadással 

 0,- Ft teljesített finanszírozási kiadással 

 

e) 5.627.414,- Ft eredeti finanszírozási bevételi előirányzattal 

 4.459.500,- Ft módosított finanszírozási bevételi előirányzattal 

 5.862.462,- Ft teljesített finanszírozási bevétellel 

 

 

f) 3.652.789,- Ft módosított pénzmaradvánnyal 

elfogadja. 

 

1. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg 

 

2. § 

 

 

(1) Az 1. § a.) és b.) pontjában meghatározott  

a) bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését 

és a teljesítés adatokat  a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési 

szervekre az 1. melléklet B) pontja 
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b) kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését 

és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési 

szervekre a 2. melléklet B) pontja  

tartalmazza. 

 

(2) Az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét költségvetési szervekkel együtt 

működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, és a hiány finanszírozását a 3. melléklet 

tartalmazza. 

 

(3) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 

projektek bevételeit a 4. melléklet, kiadásait az 5. melléklet tartalmazza. 

A felhalmozási célú kiadásokat, beruházásonként, felújításonként a 6. melléklet tartalmazza. 

 

(4) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben meghatározott, 2014. évi 

adósságot keletkeztető ügyletek felső határa, fennálló és tervezett kötelezettségeket a 7. 

melléklet tartalmazza. 

 

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági 

jellegű ellátásokat a 8. melléklet tartalmazza 

 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 Újházi Zsolt Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2015. május 28. 

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla 

 

 

 Filus Jánosné 

 jegyző 
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1. melléklet a 8/2015.(V. 28.) önkormányzati rendelethez 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI BEVÉTELEI 

         A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS (Ft-ban) 

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése 

Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés ÖSSZESEN 

Eredeti 
előirányzat 
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Eredeti 
előirányzat 
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t 
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Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

T
e

lje
s
ít
é

s
 

B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 

B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI 

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 

Önkormányzati hivatal működésének 
támogatása             0 0 0 

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó 
feladatellátás támogatása             0 0 0 

A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó 
feladatellátás támogatása 2774120 2774120 2774120       2774120 2774120 2774120 

Közvilágítás feladatainak támogatása 5918880 5918880 5918880       5918880 5918880 5918880 

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 
támogatása 100000 100000 100000       100000 100000 100000 

Közutak fenntartásának támogatása 3075850 3075850 3075850       3075850 3075850 3075850 

Beszámítási összeg             0 0 0 

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 
támogatása 4000000 4000000 4000000       4000000 4000000 4000000 

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok 
nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása 11504480 12053174 12053174       11504480 12053174 12053174 

Óvodaműködtetési támogatás 1362666 1418666 1418666       1362666 1418666 1418666 

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 

Egyes jövedelempótló támogatások 
kiegészítése   3158098 3158138       0 3158098 3158138 

Ágazati pótlék   37411 37411       0 37411 37411 
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Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz  2096668 2096668 2096668       2096668 2096668 2096668 

Beszámítási összeg -690265 -690265 -690265       -690265 -690265 -690265 

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 
beszámítás után 1406403 1406403 1406403       1406403 1406403 1406403 

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 408430 408430 408430       408430 408430 408430 

Kistelepülések szociális feladatainak 
támogatása 1034000 1034000 1034000       1034000 1034000 1034000 

Gyermekétkeztetés támogatása (A 
finanszírozás szempontjából elismert dolgozók 
bértámogatása; üzemeltetési támogatás) 4121875 3926035 3926035       4121875 3926035 3926035 

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 

Könyvtári és közművelődési feladatok 
támogatása 1178760 1178760 1178760       1178760 1178760 1178760 

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK 

2013. évről áthúzódó bérkompenzáció   57658 57658       0 57658 57658 

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 
támogatása 490977 490977 490977       490977 490977 490977 

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI 

Tám. Költségvetési évet megelőző évi 
elszámolás alapján a helyi önk. részéről a 
költségvetési évben keletkező pótigény összege   1074068 1074068         1074068 1074068 

2014. évi bérkompenzáció   491744 491744       0 491744 491744 

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI 
TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN: 37376441 42604274 42604314 0 0 0 37376441 42604274 42604314 

                    

B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 

Működési célú támogatásértékű bevétel 
társadalombiztosítás alapoktól 1374000 1497700 1494600       1374000 1497700 1494600 

Működési célú támogatásértékű bevétel az 
elkülönített állami pénzalaptól (Előző évről 
áthúzódó start-munka) 2795895 2795895 

21787033 

      2795895 2795895 21787033 

Működési célú támogatásértékű bevétel az 
elkülönített állami pénzalaptól (Előző évről 
áthúzódó téli közfoglalkoztatás) 5459908 5459908       5459908 5459908 0 
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Működési célú támogatásértékű bevétel az 
elkülönített állami pénzalaptól (Téli 
közfoglalkoztatás márciustól 2 hónapon 
keresztül)   2632080       0 2632080 0 

Működési célú támogatásértékű bevétel az 
elkülönített állami pénzalaptól (Hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás 8fő 100%-os; 
06.02.-től)   1453262       0 1453262 0 

Működési célú támogatásértékű bevétel az 
elkülönített állami pénzalaptól (Hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás 4 fő 90%-os 
támogatás; 05.19.-től)   1406956       0 1406956 0 

Működési célú támogatásértékű bevétel az 
elkülönített állami pénzalaptól (Hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő 90%-os; 
0)5.06.-tól   2435112       0 2435112 0 

Működési célú támogatásértékű bevétel az 
elkülönített állami pénzalaptól (Diák munka)   579210       0 579210 0 

Működési célú támogatásértékű bevétel az 
elkülönített állami pénzalaptól (Hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás 14fő 2014.08.11.-
2014.10.31.)   3333960       0 3333960 0 

Működési célú támogatásértékű bevétel az 
elkülönített állami pénzalaptól (Hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás decemberi 
módosítása)   4230484       0 4230484 0 

Működési célú, támogatásértékű bevétel az 
elkülönített állami pénzalaptól (2014.01.01-én 
indult téli közfoglalkoztatás) 2457956 2457956       2457956 2457956 0 

Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)   394400 394400       0 394400 394400 

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 
BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON 
BELÜLRŐL ÖSSZESEN 12087759 28676923 23676033 0 0 0 12087759 28676923 23676033 

B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 
ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL 
ÖSSZESEN 49464200 71281197 66280347 0 0 0 49464200 71281197 66280347 

B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 
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B21 Felhalmozási célú önkormányzati 
támogatások         20000000 20000000 0 20000000 20000000 

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről (Téli 
közfoglalkoztatás beruházása)         480000 480000 0 480000 480000 

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről (Ravatalozó 
építése MVH-s pályázat)       16355386 16355386 2977617 16355386 16355386 2977617 

B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS 
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 
ÖSSZESEN 0 0 0 16355386 36835386 23457617 16355386 36835386 23457617 

                    

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK 

Vagyoni típusú adók                   

Kommunális adó 1360000 1360000 1181667       1360000 1360000 1181667 

Értékesítési és forgalmi adók                   

Helyi Iparűzési adó 7731000 8161000 8704396       7731000 8161000 8704396 

Gépjárműadó 2470000 2470000 2025057       2470000 2470000 2025057 

Egyéb közhatalmi bevételek                   

Késedelmi pótlék, bírság 115000 115000 19458       115000 115000 19458 

Igazgatási szolgáltatási díj   5000 5000       0 5000 5000 

Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot 
megillető része 40000 40000 0       40000 40000 0 

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11716000 12151000 11935578 0 0 0 11716000 12151000 11935578 

                    

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 

Készlet értékesítés ellenértéke                   

Szolgáltatások ellenértéke                   

081071: Üdülői szálláshely szolg. És étk. 388000 388000 222000       388000 388000 222000 

096010: Óvodai intézményi étkeztetés 7000 7000         7000 7000 0 

096020: Iskolai intézményi étkeztetés 14000 14000         14000 14000 0 

011130: Önkormányzati jogalkotás     50400           50400 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. 
Kapcs.fel 2270000 2270000 2297395       2270000 2270000 2297395 
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082091:Közműv., közösségi és társi. 
Részv.fejlesztése 150000 150000 167200       150000 150000 167200 

082044: Könyvtári szolg. 30000 30000 14828       30000 30000 14828 

013320 Köztemető fenntartása és működtetése 25000 25000 28000       25000 25000 28000 

Szolgáltatások ellenértéke összesen 2884000 2884000 2779823       2884000 2884000 2779823 

Közvetített szolgáltatás ellenértéke             0 0 0 

Tulajdonosi bevételek             0 0 0 

Ellátási díjak             0 0 0 

096010: Óvodai intézményi étkeztetés 990000 990000 590604       990000 990000 590604 

096020: Iskolai intézményi étkeztetés 593000 593000 553701       593000 593000 553701 

Ellátási díjak összesen 1583000 1583000 1144305       1583000 1583000 1144305 

Kiszámlázott Általános forgalmi adó 
bevételek             0 0 0 

081071: Üdülői szálláshely szolg. És étk. 70000 70000 38610       70000 70000 38610 

011130: Önkormányzati jogalkotás     18666           18666 

013350:Önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodás     5006           5006 

096010: Óvodai intézményi étkeztetés 269000 269000 156598       269000 269000 156598 

096020: Iskolai intézményi étkeztetés 164000 164000 148868       164000 164000 148868 

082044: Könyvtári szolg. 8000 8000 4002       8000 8000 4002 

Kiszámlázott Általános forgalmi adó 
bevételek összesen 511000 511000 371750 0 0 0 511000 511000 371750 

Általános forgalmi adó visszatérítése   824000 824000     0 0 824000 824000 

Kamatbevételek 100000 431406 260758     0 100000 431406 260758 

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei             0 0 0 

Egyéb működési bevételek   40000 53823       0 40000 53823 

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5078000 6273406 5434459 0 0 0 5078000 6273406 5434459 

                    

B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL 

B51 Immateriális javak értékesítése             0 0 0 

B52 Ingatlanok értékesítése         420000 420000 0 420000 420000 

B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése             0 0 0 

B54 Részesedések értékesítése             0 0 0 
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B55 Részesedések megszűnéséhez 
kapcsolódó bevételek             0 0 0 

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0 0 420000 420000 0 420000 420000 

                    

B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL 

Működési célú garancia- és kezességvállalásból 
származó megtérülések államháztartáson 
kívülről             0 0 0 

Működési célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
kívülről             0 0 0 

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   100000 100000       0 100000 100000 

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 
ÖSSZESEN: 0 100000 100000 0 0 0 0 100000 100000 

B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK  

Felhalmozási célú garancia- és 
kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről             0 0 0 

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
kívülről         2000000 2000000 0 2000000 2000000 

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök             0 0 0 

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT 
PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 0 0 0 0 2000000 2000000 0 2000000 2000000 

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ 
ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL 
ÖSSZESEN 0 100000 100000 0 2000000 2000000 0 2100000 2100000 

                    

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 66258200 89805603 83750384 16355386 39255386 25877617 82613586 129060989 109628001 
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          B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE 
  

          

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése 

Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés ÖSSZESEN 
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Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda       

Intézményi támogatás önkormányzattól 12868000 12906000 12456795       12868000 12906000 12456795 

Maradvány igénybevétele   27000 26608       0 27000 26608 

Intézményi költségvetési bevétel összesen 12868000 12933000 12483403 0 0 0 12868000 12933000 12483403 
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2. melléklet a 8/2015.(V. 28.) önkormányzati rendelethez 

                   KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KIADÁSAI 

                   

                   A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS 
             

                   MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 
 

( e Ft-ban) 

Kiemelt előirányzat megnevezése 

Személyi juttatások 
(K1) 

Munkaadót terhelő 
járulékok és 

szociális hozzáj. 
Adó (K2) Dologi kiadások (K3) 

Ellátottak 
pénzbeli 

juttatásai (K4) 
Egyéb működési 

kiadások (K5) ÖSSZESEN 
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Kötelező feladatok 

063020 Víztermelés, kezelés ellátás             300 46 15             300 46 15 
051050 Veszélyes hulladék 
begyűjtése, száll. Átrak.             41 41 36             41 41 36 
045160 Közutak, hidak, alagutak 
üzemeltetése, fennt.             1000 1307 847             1000 1307 847 

Óvodai-iskolati int. Étkeztetés 354 354 353 96 96 96 8517 8318 6668             8967 8768 7117 
013350 Az önkorm.vagyonnal való 
gazdálkod.kapcs.fel.             1760 2373 2179             1760 2373 2179 

066010 Zöldterület kezelés 1479 1479 1463 404 404 400 1100 1765 1584       162 162 149 3145 3810 3596 
011130 Önkorm.és önk.hiv. 
jogalkotó és ált.ig.tevékenysége 6675 6544 6292 1623 1588 1502 1650 4989 4165       2398 7398 7278 12346 20519 19237 

064010 Közvilágítás             3305 3105 2877             3305 3105 2877 
066020 Város-, községgazd. Egyéb 
szolg. 669 1248 1242 183 183 331 290 290 243             1142 1721 1816 

072111 Háziorvosi alapellátás             432 432 362             432 432 362 

072112: Háziorvosi ügyeleti ellát.                         534 534 533 534 534 533 

072311: Fogorvosi alap ellát.             59 59 31             59 59 31 

074031: Család és nőv. Eü. Gond. 534 583 575 151 164 159 203 203 142             888 950 876 

074032: Ifjúság eü. Gond 534 583 590 152 165 159 204 204 132             890 952 881 

104042: Gyermekjóléti szolg. 490 522 517 139 148 140 108 108 51             737 778 708 



 

22 

 

22 

041232 Start-munka program, téli 
közfoglalkoztatás;  9213 11532 12578 1244 1557 1524 772 772 772             11229 13861 14874 
041233 Hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás   11421 7667   1543 1353   331 333             0 13295 9353 

082044: Könyvtári szolg 1085 1085 1074 304 304 303 975 975 575             2364 2364 1952 
082091: Közműv.,közösségi és 
társi.részv.fejl. 1385 1485 1378 303 303 303 1196 1196 722             2884 2984 2403 
013320 Köztemető fenntartása és 
működtetése 802 802 803 219 219 220 38 380 331             1059 1401 1354 
101150 Betegséggel kapcs. 
Pénzbeli ellát. Tám. (Közgyógy e.)                   50 50         50 50 0 
107060 Egyéb szoc.pénbeli ellát, 
tám. (átmeneti segély)                   50 50 15       50 50 15 
103010 Elhunyt személyek 
hátramaradottainak pénzbeli ellát. 
(temetési segély)                   100 100 32       100 100 32 
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli 
és természetbeli ellát.                   50 50         50 50 0 
107060 Egyéb szociális 
természetbeni és pénzbeli ellát. 
(Köztemetés)                   300 300 258       300 300 258 
107060 Egyéb szociális 
természetbeni és pénzbeli ellát. 
(Születési segély)                   105 105 90       105 105 90 
061030 Lakáshoz jutást segítő 
támogatások                   200 200 100       200 200 100 

Kötelező feladatok összesen 

  23220 37638 34532 4818 6674 6490 21950 26894 22065 855 855 495 3094 8094 7960 53937 80155 71542 

Önként vállalt feladatok 

081071 Üdülői szálláshely szolg. És 
étkeztetés             445 445 412             445 445 412 

Önként vállalt feladatok összesen 

  0 0 0 0 0 0 445 445 412 0 0 0 0 0 0 445 445 412 

Állami (államigazgatási) feladatok 

                                0 0 0 

Állami feladatok összesen 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen 

  23220 37638 34532 4818 6674 6490 22395 27339 22477 855 855 495 3094 8094 7960 54382 80600 71954 
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FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 

Kiemelt előirányzat megnevezése 

Beruházások (K6) Felújítások (K7) 
Egyéb felhalmozási kiadások 

(K8) ÖSSZESEN 
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Kötelező feladatok 

Ravatalozó építése (MVH PÁLYÁZAT) 20771 17387 11900             20771 17387 11900 

018/21 hrsz-ú terület beszerzése, köztemető bővítése 
érdekében 120 120               120 120 0 

Téli közfoglalkoztatás beruházási kiadása (lapvibrátor)   480 486             0 480 486 

Községháza külső és belső felújítása, berendezése   5500     14500 13018       0 20000 13018 

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre               2000 2000 0 2000 2000 

                    0 0 0 

Kötelező feladatok összesen 

  20891 23487 12386 0 14500 13018 0 2000 2000 20891 39987 27404 

Önként vállalt feladatok 

                    0 0 0 

                    0 0 0 

Önként vállalt feladatok összesen 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Állami (államigazgatási) feladatok 

                    0 0 0 

                    0 0 0 

Állami feladatok összesen 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen 

  20891 23487 12386 0 14500 13018 0 2000 2000 20891 39987 27404 
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ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 

  

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

   75 273     120587 99358 

Egyéb működési célú kiadások (K5):Tartalékok 

  

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

  100 0   

Finanszírozási kiadások (K9): Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 

  

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Működési kiadás 12868 12906 12457 

Felhalmozási kiadás 0 0 0 

Összesen 12868 12906 12457 

ÖNKOMÁNYZAT  KIADÁSI MINDÖSSZESEN 

  
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat Teljesítés 

           88 241     133493 111815 

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM 

  
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Önkormányzat dolgozói 
5,25 5,72 5,72 

Közfoglalkoztatottak 9,75 24 24 

Létszám összesen 15 29,72 29,72 
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B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE 
           KASKANTYÚI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 
           MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 

   

Kiemelt előirányzat 
megnevezése 

Személyi juttatások 
(K1) 

Munkaadót terhelő 
járulékok és szociális 

hozzáj. Adó (K2) Dologi kiadások (K3) 

Ellátottak 
pénzbeli 

juttatásai (K4) 
Egyéb működési 

kiadások (K5) ÖSSZESEN 
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Kötelező feladatok 

Óvodai nevelés, 
ellátás 8636 8666 8479 2363 2371 2307 1869 1896 1693             12868 12933 12479 

                                0 0 0 

                                0 0 0 

                                0 0 0 

                                0 0 0 

Kötelező feladatok összesen 

  8636 8666 8479 2363 2371 2307 1869 1896 1693 0 0 0 0 0 0 12868 12933 12479 

Önként vállalt feladatok 

                                      

Önként vállalt feladatok összesen 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Állami (államigazgatási) feladatok 

                                      

                                      

                                      

Állami feladatok összesen 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intézményi működési költségvetési kiadások összesen 

  8636 8666 8479 2363 2371 2307 1869 1896 1693 0 0 0 0 0 0 12868 12933 12479 
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                   FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 
      

Kiemelt előirányzat 
megnevezése 

Beruházások (K6) Felújítások (K7) 
Egyéb felhalmozási kiadások 

(K8) ÖSSZESEN 
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      Kötelező feladatok 
                          0 0 0 
                          0 0 0 
      Kötelező feladatok összesen 
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
      Önként vállalt feladatok 
                          0 0 0 
                          0 0 0 
      Önként vállalt feladatok összesen 
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
      Állami (államigazgatási) feladatok 
                          0 0 0 
                          0 0 0 
      Állami feladatok összesen 
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
      Intézményi felhalmozási kiadások összesen 
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
      

                   INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 
            

  

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

              12868 12933 12479 
            ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM 
            

  

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

            Óvodai nevelés, 
ellátás  3,5 3,5 3,5 
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3.melléklet a8 /2015.(V. 28.) önkormányzati rendelethez 

     KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE 

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 

    
( Ft-ban) 

Megnevezés 
Működési 

Költségvetés 
Felhalmozási 
költségvetés 

  Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás 

Önkormányzati költségvetés 

Önkormányzati feladatok 

Eredeti előirányzat 66258200 54382000 16355386 20891000 

Módosított előirányzat 89805603 80600881 39255386 39987000 

Teljesítés 83750384 71954247 25877617 27404109 

Működési céltartalék 

Eredeti előirányzat   100000     

Módosított előirányzat   0     

Teljesítés   0     

Eredeti előirányzat összesen 66258200 54482000 16355386 20891000 

Módosított előirányzat összesen 89805603 80600881 39255386 39987000 

Teljesítés összesen 83750384 71954247 25877617 27404109 

Költségvetési szervek költségvetése 

Eredeti előirányzat   12868000     

Módosított előirányzat   12932608     

Teljesítés   12479318     

Önkormányzat, eredeti előirányzat összesen 66258200 67350000 16355386 20891000 

Önkormányzat, módosított előirányzat összesen 89805603 93533489 39255386 39987000 

Önkormányzat, teljesítés összesen 83750384 84433565 25877617 27404109 

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 

Működési költségvetés hiánya (eredeti előirányzat) 1091800       

Működési költségvetés hiánya (módosított előirányzat) 3727886       

Működési költségvetés hiánya (Teljesítés) 683181       

Felhalmozási költségvetés hiánya (eredeti előirányzat)     4535614   

Felhalmozási költségvetés hiánya (módosított előirányzat)     731614   

Felhalmozási költségvetés hiánya (Teljesítés)     1526492   

Hiány belső finanszírozása: Finanszírozási bevételek 

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 
(eredeti előirányzat)         

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 
(módosított előirányzat) Önk.+Óvoda 3727886   731614   

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 
(teljesítés) 2933008   1526492   

Államháztartáson belüli megelőlegzések (Teljesítés) 1402962       

Hiány külső finanszírozása: Finanszírozási bevételek 

Belföldi értékpapírok bevételei (eredeti ei.) 1091800   4535614   

Belföldi értékpapírok bevételei (módosított ei.) 0   0   

Belföldi értékpapírok bevételei (teljesítés)         

Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen 67350000 67350000 20891000 20891000 

Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen 93533489 93533489 39987000 39987000 

Teljesítés Önkormányzat mindösszesen 88086354 84433565 27404109 27404109 
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4. melléklet a 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez 

       EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ 
PROGRAMOK, PROJEKTEK 2014. ÉVI BEVÉTELEI 

     
(ezer Ft-ban) 

Feladat 
program, projekt 
megnevezése 

Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

LEADER pályázat 
keretében 
megvalósuló 
Ravatalozó építése       16355 16355 2978 

              

Összesen 0 0 0 16355 16355 2978 

 
5. melléklet a 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez 

       
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ 

PROGRAMOK, PROJEKTETK 2014. ÉVI KIADÁSAI 

       

     
(ezer Ft-ban) 

Feladat program, 
projekt 

megnevezése 

Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

LEADER pályázat 
keretében 
megvalósuló 
Ravatalozó építése   3384 167 20771 17387 11900 

              

Összesen 0 3384 167 20771 17387 11900 
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6. melléklet a 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez 
 

             2014. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT) 

             

           
(ezer Ft-ban) 

Feladat kiemelt 
előirányzat 
megnevezése 

Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások ÖSSZESEN 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Kaskantyú 
Községi 
Önkormányzat                         
018/21 hrsz-ú 9995m2 
nagyságú terület 
beszerzése 120 120               120 120 0 

LEADER pályázat 
keretében megvalósuló 
Ravatalozó építése 20771 17387 11900             20771 17387 11900 

Téli közfoglalkoztatás 
beruházási kiadása 
(lapvibrátor)   480 486             0 480 486 
Községháza külső és 
belső felújítása, 
berendezése   5500     14500 13018       0 20000 13018 
Felhalmozási célú 
visszatérítendő 
támogatások, 
kölcsönök nyújtása 
államháztartáson 
kívülre               2000 2000 0 2000 2000 

Kaskantyúi 
Napköziotthonos 
Óvoda                   0 0 0 

                    0 0 0 

                    0 0 0 

Összesen 20891 23487 12386 0 14500 13018 0 2000 2000 20891 39987 27404 
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7. melléklet a 8/2015.(V. 28.) önkormányzati rendelethez 
 

       

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2014. 
ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT 

KÖTELEZETTSÉGEK 

       

a) Az önkormányzat 2014. évi- adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség 
számításának figyelembe vehető bevételei 

    
ezer Ft-ban 

Bevétel megnevezése 
Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Bevétel 50%-
a (eredeti ei.) 

Bevétel 50%-a 
(módosított ei.) 

Bevétel 50%-a 
(TELJESÍTÉS) 

Helyi adó 9091 9521 9886 4545,5 4760,5 4943 

Vagyon, vagyoni értékű 
jog értékesítéséből, 
hasznosításából 
származó bevétel 2854 2854 2715 1427 1427 1357,5 

Tárgyi eszköz, 
immateriális jószág, 
részvény értékesítéséből 
származó bevétel 0 420 420 0 210 210 

Bírság, pótlék, díjbevétel 115 115 20 57,5 57,5 10 

Kezességvállalással 
kapcsolatos megtérülés       0 0 0 

Összesen: 12060 12910 13041 6030 6455 6520,5 

       b) 2014. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat 
szükségessé 

     
ezer Ft-ban 

 

Feladat, fejlesztési cél 
adósságot keletkeztető 
ügylet megnevezése 

Adósságot keletkeztető ügylet 
értéke 

Az ügylet 
futamidejének 
vége 

A kezesség 
érvényesíthe
tőségének 
vége 

 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

             
 Összesen 0 0 0     
 

       c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek 

     
ezer Ft-ban 

 

Feladat, fejlesztési cél 
adósságot keletkeztető 
ügylet megnevezése 

Adósságot keletkeztető ügylet 
értéke Az ügylet 

futamidejének 
vége 

A kezesség 
érvényesíthe
tőségének 
vége 

 Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

             
 Összesen 0 0 0     
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 8. melléklet a 8/2015.(V. 28.) önkormányzati rendelethez  
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL A LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, 

RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK 2014 

 

 

Szociális juttatás 

2014. év 
Változás %-a 

 

Előirányzat Tény 
ezer Ft-ra 

ezer Ft ezer Ft 

Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 50   

Elhunyt személyek 

hátramaradottjainak pénzbeli ellátása 
100 32 32% 

Átmeneti  

segély 
50 15 30% 

Közlekedési támogatás    

Születési segély 105 90 85,71% 

Köztemetés 300 258 86% 

Közgyógyellátás 50 0  

Első lakáshoz jutók támogatása 200 100 50% 

Összesen 855 495 57,89% 
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Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2015.(V. 28.) önkormányzati rendelete 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól 

 

 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. 

évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában valamint Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése alapján a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. A közszolgáltatás tartalma, határai 

1. § 

 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező 

közszolgáltatás kiterjed 

a) az ingatlanon keletkező, közműpótló létesítményben összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére és ártalmatlanítás céljából történő elszállítására, 

 

b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kijelölt ártalmatlanító telepen történő 

elhelyezésére. 

 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező 

közszolgáltatással ellátott terület határa: Kaskantyú község közigazgatási határa. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

2. §  

 

E rendelet alkalmazásában: 

1. Közműpótló létesítmény: közműcsatornával nem rendelkező ingatlanon keletkező nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes gyűjtésére alkalmas, ingatlanon 

elhelyezett akna. 

 

2. Ingatlantulajdonos: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/B. §-a szerinti 

ingatlantulajdonos. 

 

3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megjelölése 

3. § 

 

(1) A közszolgáltatás teljesítésére jogosult, és kötelezett közszolgáltató az önkormányzattal 

kötött közszolgáltatási szerződés alapján Gulyás és Társa Kft. (székhelye: 6221 Akasztó, 

Deák Ferenc u. 8.) (továbbiakban: közszolgáltató). 

 

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatást Kaskantyú község közigazgatási határain belül köteles 

rendszeresen elvégezni. 
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(3) Az ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet 

ártalmatlanítás céljából a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Kiskőrösi szennyvíztisztító 

telepén kialakított szennyvízfogadó műtárgyába kell elhelyezni. 

 

4. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, időtartama, a közszolgáltató és az 

ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés 

4. § 

 

(1) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás 

igénybevételének ténye hozza létre, külön írásbeli szerződéskötés nélkül. A jogviszony kezdő 

időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről 

és kényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesített, vagy felhívás közzététele 

útján tájékoztatta. 

 

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost 

írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. 

 

(3) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az 

ingatlantulajdonost a változás bekövetkezése előtt 30 nappal írásban vagy felhívás 

közzétételével köteles értesíteni. 

 

(4) A közszolgáltató köteles gondoskodni a közszolgáltatás időtartama alatt a közszolgáltatást 

igénybevevők számára ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer kiépítéséről 

 

5. § 

 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a közszolgáltatással 

érintett ingatlantulajdonosok kizárólag e rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott 

közszolgáltatótól rendelhetik meg. 

 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése 

során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, 

egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne 

szennyezze, a növény-, és állatvilágot ne károsítsa. 

 

(3) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű 

számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát. 

 

5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével 

és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás 

igénybevételének módja és feltételei 

6. § 

 

(1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán lévő közműpótló létesítménybe csak kommunális 

vagy kommunális jellegű szennyvizet vezethet és tárolhat. Tilos a közműpótló létesítményben 

mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot 

elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, az ürítést végző vagy más személyek életét és 

testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a 

műtárgyainak állagát. 
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(2) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 48 órán 

belül a vele egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni, az ingatlantulajdonos pedig a 

begyűjtést elősegíteni. 

 

(3) Az elmulasztott elszállítást, ha 

a) az a közszolgáltató hibája miatt nem történt meg 24 órán belül, 

b) az a közszolgáltatótól független, kívül álló okok miatt nem történt meg 48 órán belül, vagy 

a rajta kívül álló ok megszűnése után azonnal pótolni kell. 

 

(4) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének 

megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a  

mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével, megfelelő intézkedések mellett 

megtagadhatja annak elszállítását. 

 

(5) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (4) 

bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az átadási helyen szennyvízelvezető 

törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el. 

 

(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak a 3. § (3) bekezdésében kijelölt 

átadási helyen (Kiskőrösi Szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgya) szabad 

leereszteni és ártalmatlanítani. 

 

(7) A közszolgáltató a begyűjtött és beszállított, az átadási hely üzemeltetője pedig az 

ártalmatlanításra átvett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel összefüggő 

nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy az átadási helyen ténylegesen elhelyezett 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége és származási helye 

azonnal és pontosan megállapítható legyen. 

 

(8) A közszolgáltató a tárgyévet követő év március 1. napjáig az elszállított és tisztítás céljára 

átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről a vízügyi hatóságnak 

és ingatlanonkénti bontásban a települési önkormányzatnak köteles adatot szolgáltatni. 

 

6. Az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettség, az alkalmazható díj 

legmagasabb mértéke és megfizetésének rendje 

7. § 

 

(1) Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás igénybevételéért egytényezős közszolgáltatási 

díjat kell fizetnie. 

 

(2) A közszolgáltatási díj legmagasabb díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 

(3) Az ürítési díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött és 

elszállított háztartási szennyvíz egységnyi térfogatára (m
3
) vetített díja. 

 

(4) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatásért fizetendő ürítési díjat a (3) bekezdés szerinti 

egységnyi díjtétel és az elszállított mennyiség alapján köteles megfizetni. 
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(5) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatási díjat alkalmanként, a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével egyidejűleg, a közszolgáltató által helyben 

kiállított számla alapján a helyszínen megfizetni. 

 

7. Az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó 

sajátos szabályok 

8. § 

 

Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége 

alól, ha nem használt vagy beépítetlen ingatlanán vízfelhasználás nem történik, ezáltal 

háztartási szennyvíz nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a közszolgáltatónak. A 

mentesítés időtartama megegyezik az ingatlantulajdonos bejelentésében szereplő 

időtartammal. 

 

8. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

9. § 

 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásával összefüggésben kizárólag a közszolgáltatást 

igénybe vevő személyek nyilvántartása érdekében, a közszolgáltatás igénybe vételének 

időtartama alatt jogosult a közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy nevét, lakcímét, 

születési helyét és idejét, anyja nevét, mint személyes adatot, jogi személy ingatlantulajdonos 

közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyét telephelyének címét, adószámát kezelni. 

 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a 

közszolgáltatónak 30 napon belül bejelenteni, ha a tulajdonváltozás vagy egyéb ok folytán a 

közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 

 

(3) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelésével összefüggésben a 

mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani. 

 

9. Záró rendelkezések 

10. § 

 

Ez a rendelet 2015. augusztus 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

 Újházi Zsolt Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2015. május 28. 

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla 

   Filus Jánosné  

         jegyző 
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1. melléklet a 9/2015.(V. 28.) önkormányzati rendelethez 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatás legmagasabb díja 

 

 

Ürítési díj: 2200 Ft/m
3
  

 

A díj az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. 

 

 

 


