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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

5/2016. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2016. május 5-én 

(csütörtök) 18
00

  órai kezdettel megtartott falugyűlésről és közmeghallgatásról, valamint 

testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:  Művelődési Ház 

     Kaskantyú, Hunyadi utca 34. 

 

Jelen vannak: Újházi Zsolt polgármester, Brada István, Farkas Emese, 

Hermanné Németh Andrea, Kelemen István, Turú Gyula 

képviselők, Filus Jánosné jegyző 

     Varga Tiborné jegyzőkönyvvezető 

 

Hiányzik:     Martinkó János képviselő. 

 

 

Lakosság részéről:   26 fő 

 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, külön köszönti a meghívottakat. Megállapítja, 

hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja.  

 

NAPIREND  

 

 

1. Tájékoztató a szennyvíz közszolgáltatásról  

Előterjesztő: polgármester  

 

2. Tájékoztató az önkormányzat pályázati lehetőségeiről (Csapadékvíz elvezetése és 

megtartása, Buszmegálló, buszforduló kiépítése)  

Előterjesztő: polgármester Tájékoztató a szennyvíz közszolgáltatásról  

Előterjesztő: polgármester  

  

3. A használaton kívül helyezett hidroglóbusz értékesítése 

Előterjesztő: polgármester 
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1.) napirend 

Tájékoztató a szennyvíz közszolgáltatásról 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Részletesen ismerteti a megjelentekkel a lakossági kötelező szennyvíz közszolgáltatás 

igénybe vételének módját és az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket. A vállalkozó nettó 2 200 

Ft/m
3
 + Áfa szolgáltatói díjért végzi az elszállítást és az ártalmatlanító telepen történő 

leürítést. Minden háztartás köteles évente legalább egy alkalommal igénybe venni a 

közszolgáltatást.  

A tájékoztató megtartása után válaszol a feltett kérdésekre. 

 

Katona Ferencné: 

15 éve él a faluban, de még eddig nem kellett szippantani. 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

A törvényalkotók ezt nem tudják elfogadni. Jelenleg nagy súlyt fektetnek a 

környezetgazdálkodásra, környezetvédelemre. 

 

A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés nem hangzott el. 

 

 
 

2.) napirend 

Tájékoztató az önkormányzat pályázati lehetőségeiről (Csapadékvíz elvezetése és 

megtartása, Buszmegálló, buszforduló kiépítése 

 

Újházi Zsolt polgármester:  

A csapadékvíz elvezetése és megtartása című projektre várhatóan 70 millió forint áll majd 

rendelkezésre pályázati forrásból. Ez 100 %-ban támogatott. Kül – és belterületi csatornák, 

záportározó kialakítását szeretnénk megvalósítani. A falu érintett utcái a Deák, Ifjúság, Úttörő, 

Május 1. Ady és a Hunyadi eleje. Ezzel együtt elkészül majd a település vízkár elhárítási terve 

is, amire mindenképpen szükségünk lesz. A pályázat elbírálása várhatóan ősszel lesz. A 

Megyei Önkormányzattal közös konzorciumban és egyszerűsített közbeszerzéssel valósulhat 

meg a pályázat.  

A másik pályázati lehetőség a buszmegálló, buszforduló kiépítése. Örökös gond a településen, 

hogy a buszok nem tudnak csak tolatva megfordulni és ez utasokkal szabálytalan, így nem is 

nagyon tudunk járatot bővíteni. Régi terv a Dóczi telken a buszmegálló kiépítése. Ezzel együtt 

megvalósulna a Petőfi utca elejének a kiszélesítése is. A buszváró építésével együtt 

mozgáskorlátozott parkoló, biciklitároló, kültéri padok kihelyezése és a parkosítás is 

megvalósulna. 

 

 
A lakosság képviselői távoztak. 

 

3.) napirend 

A használaton kívül helyezett hidroglóbusz értékesítése 
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Újházi Zsolt polgármester: 

Az Ivóvízminőség-javító program keretében Kaskantyún új glóbusz került felállításra, így a 

régi leselejtezésre került. Próbáltunk érdeklődni az értékesítésével kapcsolatban. Úgy, mint 

glóbusz senkinek sem kell. A kiskőrösi MÉH teleppel vettük fel a kapcsolatot bontott vas 

eladásával kapcsolatban. Sajnos a vas ára jelenleg igen alacsony szinten van. A telep 

üzemeltetője Kecskeméti Károly bruttó 20 Ft/ kg felvásárlási árat tudott ajánlani. A glóbusz 

szétvágását és elszállítását is ők végzik, ezért külön díjat nem számítanak fel. A drótkötélre a 

faluból is volt kereslet, Gszelmann Jakab szeretné megvásárolni. 

 

A képviselők a javaslattal egyet értettek. 

 

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

határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

   /2016.(    ) sz. határozat 

Hidroglóbusz értékesítése 

 

HATÁROZAT TERVEZET 

 

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete a használaton kívül helyezett hidroglóbuszt 

értékesíti a vastelepet működtető Kecskeméti Károly (6200 Kiskőrös, Izsáki út 19.) 

egyéni vállalkozónak, a drótkötelet Gszelmann Jakab kaskantyúi lakosnak.  

 

2. Az értékesítési árát bruttó 20 Ft/kg összegben határozza meg. 

 

3. Megbízza a polgármestert az adás-vétel lebonyolításával. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

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

hozta: 

 

16 /2016.(V. 5.) sz. határozat 

Hidroglóbusz értékesítése 

 

HATÁROZAT 

 

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete a használaton kívül helyezett hidroglóbuszt 

értékesíti a vastelepet működtető Kecskeméti Károly (6200 Kiskőrös, Izsáki út 19.) 

egyéni vállalkozónak, a drótkötelet Gszelmann Jakab kaskantyúi lakosnak. 

 

2. Az értékesítési ára bruttó 20 Ft/kg összegben határozza meg. 

 

3. Megbízza a polgármestert az adás-vétel lebonyolításával. 
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Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

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

 

Kmft. 

 

  

 Újházi Zsolt  Filus Jánosné 

 polgármester  jegyző 

 

 


