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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

9/2015. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2015. augusztus 24.-én 

(hétfő) 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, Turú Gyula, Kelemen István és Brada 

István képviselők, Filus Jánosné jegyző, Nemesné 

Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Hiányzik:     Kukucska Sándor alpolgármester. 

 

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. Könyvtáros és művelődésszervező közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. Közalkalmazotti kinevezés könyvtáros és művelődésszervezői munkakör betöltésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. A közterület használatáról szóló 11/2000. (XII. 01.) Kt. számú rendelet módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

 

1.) napirend 

Könyvtáros és művelődésszervező közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

Újházi Zsolt polgármester:  

Berényi Petra könyvtáros és művelődés szervező írásban kérte munkaviszonyának közös 

megegyezéssel történő megszüntetését. Van – e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban 

hozzászólás. 
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Turú Gyula képviselő: 

Az Önkormányzatnak számoljon el és mehet.  

Újházi Zsolt polgármester:  

Holnap érkezik a megyei könyvtár, akik elvégzik az átadás-átvételt (könyvek, számítógépek), 

majd elkészül az önkormányzati átadás is. Kulcsok, és kódok átadása.  

 

Kelemen István képviselő: 

Járuljunk hozzá.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Petra kérte, hogy ne 27-én, hanem minél korábban engedjük el. Mivel közös megegyezéssel 

történik a jogviszony megszüntetése közelíteni kell az elképzeléseket. 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Szeptember 26-a előtt semmiképp nem tudjuk elengedni, ez szerdai nap, előző nap jön a 

megyei könyvtár, ha még valami átadás nem zárul le, akkor erre a napra még szükség lehet. 

Javasolom, hogy az írásos előterjesztésben szereplő augusztus 27-ét, módosítsuk 26-ra. Ettől 

hamarabbi időpont elfogadhatatlan. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek. 

 

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

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

módosítással, hogy a jogviszony megszüntetésének időpontja augusztus 26. 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi 

határozatot hozta: 

 

38 /2015.(VIII. 24.) sz. határozat 

Berényi Petra közalkalmazotti 

jogviszonyának a megszüntetése 

 

HATÁROZAT 

 

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete Berényi Petra könyvtáros művelődésszervező 

közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazott kérésére közös megegyezéssel 2015. 

augusztus 26. napjával megszünteti. 

2. Megbízza a polgármestert az ezzel kapcsolatos munkáltatói intézkedések 

lefolytatására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 
 

2.) napirend 
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Közalkalmazotti kinevezés könyvtáros és művelődésszervezői munkakör betöltésére 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Folyamatosság esetén lehet pályáztatás nélkül? Ez több embernek nem fog tetszeni, negatív 

visszhanggal biztosan kell számolni. Természetesen az Emesét rátermettnek és ambiciózusnak 

tartom. 

 

Ujházi Zsolt polgérmester: 

Minden döntés meghozatalánál van olyan személy, aki nem ért egyet azzal. Át kell látni a 

dolgokat, a képviselők első kézből kapják az információkat, az elképzeléseket. Feladatuk ezek 

átadása a lakosság felé. Kérdés esetén a kapott információk alapján kell, hogy korrekt választ 

tudjanak adni. Ötlet és javaslat nélkül nehéz lenne itt beszélgetni vagy dönteni. Ebben a 

helyzetben nem volt más választás. 

 

Azon személyek felsorolása, akik megkérdezésre kerültek. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Fontos, hogy olyan személyt válasszunk, aki fellendíti a Művelődési Ház és a Könyvtár életét.  

 

Brada István képviselő: 

Ez a gyakorlatban fog kiderülni. 

 

Ujházi Zsolt polgérmester: 

3+1 hónap a próbaidő. Az alatt ki fog derülni, hogy milyen módon tudja a közösségi életet 

szervezni. Gondolkodom átszervezéseken is, de erről majd egy későbbi időpontban 

tájékoztatom a testületet, és akkor vitatjuk meg ezt a témát. 

 

Kelemen István képviselő: 

A művelődési ház élére kell egy személy, aki összefogja és irányítja a kulturális életet. Én úgy 

gondolom, hogy neki ebben van már rutinja és némi tapasztalata is.  

 

Turú Gyula képviselő: 

A kommunikáció nagyon fontos.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Akkor is jobb lenne, ha meg lenne hirdetve. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

A testület előbb elfogadta a Berényi Petra kérelmét, és közös megegyezéssel 26-ával 

megszünteti a munkaviszonyát. Akkor lenne idő pályáztatásra, ha az előbb nem ezt a döntést 

hozta volna a képviselő testület, akkor a lemondási idő két hónapja alatt lett volna lehetőség a 

pályázat kiírására és benyújtására. Mivel nem ez a döntés szüetett, a Kjt. által biztosított 

lehetőséggel élve, a munkavégzés folytonossága érdekében azonnali hatállyal felvehető az új 

munkavállaló. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Figyelembe kell vennünk a megyei könyvtár kérését is, akiknek kikötése volt, hogy rögtön 

legyen meg az a személy, aki átveszi.   
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Nem én döntöttem el a személyt, hanem javaslatot tettem. Ez nem ugyanaz. A testület dönthet 

másként is, javasolhat más személyt, ezért beszélünk most erről. A probléma akkor nem 

probléma, ha megoldjuk. Ha az Emese mellett dönt a testület, akkor javasolom a kinevezést 

szeptember 1. napjától, mert Emese jelenleg közfoglalkoztatottként van alkalmazva az 

önkormányzatnál és a munkáltatói intézkedéseket az idő rövidsége mellett csak így tudjuk 

elvégezni. 

 

Turú Gyula képviselő: 

Jó lenne, ha 3 hónap múlva értékelnénk az elvégzett munkáját. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Van – e másik jelöltje a képviselőknek? 

 

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

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

módosítással, hogy a jogviszony kezdő időpontja szeptember 1. 

 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

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

 

39 /2015.(VIII. 24.) sz. határozat 

Farkas Emese közalkalmazotti 

jogviszony létesítése 

 

HATÁROZAT 

 

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete könyvtáros és művelődésszervező 

közalkalmazotti jogviszony betöltésére Farkas Emese Kaskantyú Úttörő u. 7. szám 

alatti lakost 2015. szeptember 1. napjától határozatlan időre kinevezi. A képviselő-

testület 4 hónap próbaidőt köt ki. 

2. Megbízza a polgármestert az ezzel kapcsolatos munkáltatói intézkedések 

lefolytatására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 
 

3.) napirend 

A közterület használatáról szóló 11/2000. (XII. 01.) Kt. számú rendelet módosítása 

 

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. 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag jegyzőkönyv 1. 

számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 

 

a közterület használatáról szóló 11/2000. (XII. 01.) Kt. számú rendelet módosításáról 

 

 

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 

13/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 

 

a közterület használatáról szóló 11/2000. (XII. 01.) Kt. számú rendelet módosításáról 

 

 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A közterület használatáról szóló 11/2000. (XII. 01.) Kt. számú rendelet melléklete helyébe e 

rendelet melléklete lép.  

 

2.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 

 

 Újházi Zsolt Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 
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A rendelet kihirdetve: 

Kaskantyú, 2016. augusztus 26. 

Filus Jánosné jegyző 

 

 

 

 

Melléklet a 13/2015. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A közterületek használatáért fizetendő díjak 

 

 

 A. B. 

1. Megnevezés Díj összege Ft. 

a díj az Áfa-t nem tartalmazza 

2. Alkalmi és mozgóárusítás 200 Ft/ m
2
/nap, de legalább 600 

Ft/nap 

3. Mutatványos tevékenység 1500 Ft/nap 

4. Cirkuszi sátor 2000 Ft/nap 

5. Építési munkával kapcsolatos 

állvány, építőanyag, törmelék 

150 Ft/ m
2
/hó 

6. Egyéb más kategóriába nem 

sorolható 

200 Ft/m
2
/hó 

 

 

 

 


