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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

9/2016. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2016. június 29-én  

(szerda) 17
30

  órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:  Művelődési Ház 

     Kaskantyú, Hunyadi János utca 34 

 

Jelen vannak: Újházi Zsolt polgármester, Hermanné Németh Andrea, 

Kelemen István, Martinkó János, Turú Gyula, Farkas 

Emese képviselők, Filus Jánosné jegyző, Nemesné 

Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető,  

 

Hiányzik:     Brada István 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 egyhangúan, ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint elfogadta. 

 

NAPIREND  

 

1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása  

Előterjesztő: polgármester  

 

2. Helyi építési szabályzat felülvizsgálata  

Előterjesztő: polgármester  

 

3. Javaslat a helyi építési szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosítására  

Előterjesztő: polgármester  

 

4. A hulladék gyűjtéséről, szállításáról, a hulladék ártalmatlanításáról és a 

hulladékkezelési díj beszedéséről szóló közszolgáltatási szerződés módosítása 

Előterjesztő: polgármester  

  

5. Tájékoztató Kaskantyú községben működő könyvtárellátási szolgáltatásról 

Előterjesztő: polgármester  
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6. Önkormányzati tulajdonban lévő földterületre vételi szándék bejelentése  

Előterjesztő: polgármester  

 

7. Külterületi önkormányzati  földterületekkel való képviselet földtulajdonosi ülésen 

Előterjesztő: polgármester  

 

8. Bejelentések, egyéb ügyek 

 

1.) napirend 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 

 

Írásos előterjesztés csatolva 

 

Filus Jánsné jegyző: 

Bevételi oldalon emelkedés: bérkompenzáció, előző évi bevétel, és a glóbusz értékesítéséből 

származó bevétel (összesen: 308.708 Ft) 

Kiadási oldalon is megjelenik: hivatal működési kiadásai, rendezvényterületre ajtók vásárlása. 

(308.708 Ft). 

 

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: 6 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

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

számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 

 

Kaskantyú község önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 

2/2016 (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 
2.) napirend 

Helyi építési szabályzat felülvizsgálata 

 

Írásos előterjesztés csatolva 

 

Filus Jánosné jegyző: 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal felülvizsgálta a helyi építési szabályzatot, és 

módosítási javaslattal élt. Tudomásul kell venni amit javasoltak, most csak erről kell dönteni, a 

felülvizsgálatra határidőt kell kitűzni. 

  

Kelemen István képviselő: 

Tudomásul vettük. 

 

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

előterjesztés szerinti határozat-tervezete 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, az alábbi határozatot hozta: 

 

26/2016.(VI. 29.) sz. határozat 

Helyi építési szabályzat felülvizsgálata 

 

HATÁROZAT 

 

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal, Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 

Főosztály, Törvényességi Felügyeleti Osztály 2016. május 30. napján kelt 

BKB/001/3370-1/2016. iktatószámú megkeresését és az abban foglalt törvényességi 

javaslattal egyet ért.  

 

2. A Képviselő-testület elrendeli a helyi építési szabályokról szóló, többször módosított 

15/2004. (XII. 15.) számú rendeletének átfogó felülvizsgálatát 2016. szeptember 30-

ig. 

 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: polgármester 

 

 
3.) napirend 

Javaslat a helyi építési szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosítására 

 

Írásos előterjesztés csatolva 

 

Filus Jánosné jegyző: 

A Szent Imre Pincészet Kft kérelemmel fordult a helyi építési szabályzatban foglaltak 

módosítására. Felvettük a kapcsolatot a tervezővel.  

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Azt gondolom, hogy most lenne lehetőség a csapadékvíz elvezetéséről majd gondolkodni. A 

két dolgot össze lehetne hangolni. Megoldást kell találni közösen.  

 

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: 6 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

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

 

27/2016.(VI. 29.) sz. határozat 

Helyi építési szabályzat felülvizsgálata 

 

HATÁROZAT 
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Kaskantyú Község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következő döntés hozza: 

 

1.) A helyi építési módosítására vonatkozó kezdeményezését, amely során gazdasági célú 

beépítés érdekében a Kaskantyú 080/11 és a 080/12 hrsz-ú telek építésügyi előírásai 

módosulnak, támogatja. 

 

2.) Az 1.) szerinti kivételével a hatályos településrendezési eszközök módosítására nincs 

szükség, azok változatlan tartalommal alkalmazhatók, az állami adatok átvezetését a teljes 

körű felülvizsgálat keretében kell elvégezni. 

 

3.) A 1.) szerinti módosításához az egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról szóló 

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése és a 3. § alapján a környezeti vizsgálat 

elvégzését nem tartja indokoltnak, mivel: 

- új beépítésre szánt területi kijelölés nincs 

- a területen nem végeznek a fenti Korm. rend. 1. § (2) bekezdés alá tartozó 

tevékenységet, 

- a területen nem végeznek a fenti Korm. rend. 1. § (2) bekezdés alá tartozó környezet-

használatot jelentő tevékenységet. 
 

4.) Felkéri polgármestert a településrendezési eszközök módosításának a kérelmező anyagi 

teherviselése melletti megrendelésére az előírt egyeztetések lebonyolítására majd azt 

követően a településrendezési eszközök módosításának képviselő-testületi előterjesztésére. 

 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: polgármester 

 

 
 

4.) napirend 

A hulladék gyűjtéséről, szállításáról, a hulladék ártalmatlanításáról és a 

hulladékkezelési díj beszedéséről szóló közszolgáltatási szerződés módosítása 

 

Írásos előterjesztés csatolva 

 

Turú Gyula képviselő: 

Ezzel kapcsolatban szeretnék érdeklődni, hogy a szelektív hulladékot nem lehetne – e kukában 

gyűjteni a zacskó helyett. Szerintem nagyobb lenne a hatékonysága. 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

400 háztartás van nagyjából a településn, egy kuka 5.000.- 6.000 Ft, amit vagy vásárolni, vagy 

bérelni lehet. Jelenleg ingyenes a szolgáltatás, ez a legolcsóbb verzió. Önkormányzati társulás 

keretében kerül a feladat elvégzésre, az eddig képződött profitból van biztosítva a szelektív 

gyűjtőbe történő eljuttatás. A díjakat már nem a szolgáltató szedi, és valószínű, hogy nálunk is 

drágulni fog a szolgáltatás. Nem látok erre esélyt.  

 

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: 6 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

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

 

28/2016.(VI. 29.) sz. határozat 

A hulladék gyűjtéséről, szállításáról, a 

hulladék ártalmatlanításáról és a 

hulladékkezelési díj beszedéséről szóló 

közszolgáltatási szerződés módosítására 

 

HATÁROZAT 

 

1) Kaskantyú Község Képviselő-testülete a hulladék gyűjtéséről, szállításáról, a hulladék 

ártalmatlanításáról és a hulladékkezelési díj beszedéséről szóló közszolgáltatási 

szerződését módosítja és a módosítással egységes szerkezetben a határozat melléklete 

szerint elfogadja. 

2) Felhatalmazza a polgármestert a módosított közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2016. június 30. 

Felelős: polgármester 

 

28/2016.(VI. 29.) sz. határozat melléklete 

 
 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

Hulladék gyűjtéséről, szállításáról, a hulladék ártalmatlanításáról és a hulladékkezelési díj beszedéséről 

 

Amely létrejött egyrészről az IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: IZSÁK-KOM Nonprofit Kft) (6070 Izsák, Vadas dűlő 

0394/6., KÜJ:100436976, KTJ/IPPC: 101640 441,adószám: 12857823-2-03; képviseletében eljár: Rudics 

Ákos ügyvezető), - a továbbiakban: Közszolgáltató–  

másrészről Kaskantyú Község Önkormányzata (6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16. adószám:15724863-2-03 

képviseli: Újházi Zsolt polgármester) mint Megbízó – a továbbiakban: Önkormányzat – 

 

- az Önkormányzat és a Közszolgáltató a továbbiakban együttesen: Felek - között a mai napon az alábbi 

feltételek szerint: 

I. 

Előzmények 

 

1) Tudomásul szolgál, hogy az IZSÁK - KOM Nonprofit Kft. 100 % -ban önkormányzati tulajdonban 

lévő, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, 

amelyet a tulajdonos Önkormányzatok azért hoztak létre, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatást a 

társaságot alapító, illetőleg a társasághoz csatlakozó Önkormányzatok közigazgatási területén 

megszervezze, ellássa és szükség esetén nevében és képviseletében az illetékes hatóságoknál és 

koordináló szervezeteknél eljárjon.  
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2) Továbbá tudomásul szolgál, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény ( a továbbiakban: 

Ht.) 90.§ (8) bekezdésének figyelembevételével azon közszolgáltatási szerződések, amelyeket a 

minősítési okirat megszerzése előtt kötöttek, csak 2014. június 30 napjáig érvényesek, ezért szükségessé 

vált a települési Önkormányzattal korábban kötött szerződés felülvizsgálata és új szerződés megkötése. 

3) Az IZSÁK - KOM Nonprofit Kft. C/I. minősítéssel rendelkező nonprofit gazdasági társaság. 

4) Tudomásul szolgál továbbá, hogy a település Önkormányzata esetében, a hulladékkezelési 

közszolgáltatás ellátási kötelezettségének teljesítése nem esik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá, mivel az Önkormányzat résztulajdonosa – a többi 

résztulajdonos települési önkormányzat mellett – a közszolgáltatónak. 

5) 2016. április 1. napján hatályba lépett a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról 

szóló 2015. évi CCXXI. törvény, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott 

szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási 

kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint a 

hulladékgazdálkodással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2016. (III. 31.) 

Korm. rendelet. A hivatkozott jogszabályokban foglalt előírások teljesítése érdekében a Felek a 

Közszolgáltatási szerződést módosítják. 

II.  

Értelmező rendelkezések 

1) A közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra terjed ki a település közigazgatási határain belül. 

2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe a következő hulladék tartozik:  

- az ingatlantulajdonos által az ingatlanon vegyesen és elkülönítetten gyűjtött települési hulladék – 

a Ht. 39. §-ában meghatározott eltéréssel –; 

- a hulladékgyűjtő szigetre telepített gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék; 

- a lomtalanítás során a közszolgáltató részére átadott lomhulladék 

- az átvételi helyen, illetve speciális gyűjtőhelyen átadott, illetve gyűjtőedényben gyűjtött hulladék, 

ha annak elszállítását és kezelését a közszolgáltató végzi, valamint 

- a Ht. 61. § (4) bekezdésében meghatározott esetben az elhagyott, illetve ellenőrizetlen 

körülmények között elhelyezett hulladék.  

3) A Koordináló szerv Ht. 32/A. §-ában szabályozott jogkörében biztosítja a hulladékgazdálkodási 

tevékenység szabályos, zavartalan működését a település közigazgatási határain belül. 

III. 

A közszolgáltató tevékenységére vonatkozó általános szabályok 

1) A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy  

a. a jelen megállapodásban nevesített közszolgáltatást folyamatosan és teljes körűen látja el és 

ezen közszolgáltatás teljesítéséhez  szükséges mennyiségű, minőségű  járművet, gépet, 

eszközt, valamint berendezést biztosítja és a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges létszámú 

és képzettségű szakembert alkalmazza,  

b. az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által meghatározott 

minősítési engedély szerinti követelményeket biztosítja, valamint azt, hogy a minősítési 

engedély a jelen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés időbeli hatálya alatt 

folyamatosan a rendelkezésére áll 
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c. a közszolgáltatás folyamatos ellátásához, és biztonságosan bővíthető teljesítéséhez szükséges 

fejlesztéseket, beruházásokat a külön jogszabályban rögzített feltételek szerint az 

Önkormányzattal és a Koordináló szervvel egyezteti és engedélyezteti, majd engedély 

birtokában elvégzi.   

d. a tevékenységéről és az alkalmazás tapasztalatairól beszámolót készít a települési 

önkormányzat részére, és azt a képviselő testületnek november 15. napjáig írásban benyújtja,  

e. a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő és külön jogszabályban meghatározott 

adatszolgáltatást rendszeresen teljesíti, s ezen adatokat a saját nyilvántartásában kezeli. Az 

adatszolgáltatása kiterjed különösen az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 

létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az 

adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló a 69/2016. (III. 31.) Korm. 

rendelet, 11. és 12. §-aiban foglalt adatszolgáltatásokra, melyekkel összefüggésben 

közszolgáltató kijelenti, hogy tudomással bír azok elmulasztásából származó 

jogkövetkezményekről. 

f.  a gyűjtési körzet hulladékbirtokosai számára ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert épít 

ki és működtet, 

g. a hulladékbirtokost a közszolgáltatás módjában beálló változásról előzetesen értesíti, 

h. a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjét külön szabályzatban állapítja meg, és 

ezen szabályzatot az önkormányzat számára megküldi, 

i. a hatályos jogszabályok szerint a közszolgáltatás ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási 

tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik,  

j. a külön kormányrendeletben meghatározott összegben felelősségbiztosítási szerződést köt,  

k. az általa begyűjtött valamennyi haszonanyagot a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek 

átadja, és tudomásul veszi, hogy a haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló 

szervet illeti meg. 

2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésével kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási műveleteket közvetlenül irányító vezetőnek középfokú környezetvédelmi 

szakirányú hulladékgazdálkodási létesítmény vezetőjének felsőfokú műszaki vagy felsőfokú 

környezetvédelmi végzettséggel kell rendelkeznie.  

3) Közszolgáltató hulladékkal kapcsolatos közvetítői, kereskedelmi tevékenységet nem végezhet. 

4) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységeken kívül – a Ht. 42. § (5) bekezdésében meghatározottakra 

figyelemmel – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladék energetikai 

hasznosítását, illetve lerakását végezheti, az általa üzemeltett hulladékkezelő létesítményben, 

illetve hulladéklerakóban. 

 

IV. 

 

1) A közszolgáltató kötelességei: 

a) a közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban: 

- hulladékszállítási közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátására, mely kötelezettsége 

teljesítése során köteles a hulladékbirtokosok részére biztosítani a szerződés hatálya alá 

tartozó területen a vegyes hulladék legalább heti egyszeri alkalommal történő begyűjtését,  

- az ingatlantulajdonos által szabványos vagy a vegyesen történő hulladékgyűjtés céljára 

gyártott speciális gyűjtőedényben gyűjtött hulladék elszállítását zárható konténerben vagy 

a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, illetve az e 
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feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel a környezet veszélyeztetését, 

szennyezését, illetve károsítását kizáró módon elszállítani, 

- az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítve, külön 

gyűjtőedénybe vagy konténerbe helyezve elszállítani, 

- amennyiben az újrahasznosítható hulladékot hulladékgyűjtő zsákban gyűjtik, akkor a 

zsákot olyan színnel, jelzéssel vagy felirattal ellátni, amelyből egyértelműen kiderül, hogy 

a zsák milyen hulladékot tartalmaz,  

- ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött hulladék 

hasznosítható összetevőket tartalmaz, a hulladék hasznosítását megelőzően gondoskodni 

a hulladék válogatóműbe történő elszállításáról és a hasznosítható hulladék-összetevők 

elkülönített gyűjtését követő válogatásáról. 

- hulladékbegyűjtést a szállítási naptárban meghatározott napokon 6 óra és 22 óra között 

elvégezni,  

- a hulladékot ürítés és elszállítás céljából az ingatlan bejáratának közelében, az úttest 

szélére kitéve, közterületen átvenni. Ha az ingatlan bejárata mellett úttest vagy 

megközelítési lehetőség nincsen, úgy az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest 

mellett veszi át a hulladékot, 

- a hulladék átvételekor, illetve elszállításakor a kiszóródott hulladékot felszedni és 

elszállítani, valamint a területet megtisztítani, 

- a hulladék begyűjtésének megtagadása, ha a hulladék nem az önkormányzati rendeletben 

meghatározott szabványos gyűjtőedényben került átadásra (kivétel a Közszolgáltató által 

biztosított – az eseti többlethulladék, vagy a szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló – zsák), 

továbbá ha szemrevételezéssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény vagy hulladékgyűjtő 

zsák a hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, ártalmatlanítható (pl. állati vagy más 

veszélyes hulladék), vagy újrahasznosításra alkalmatlan anyagot tartalmaz,  

- a hulladék begyűjtésének megtagadása, ha a hulladéktartály tartalma betömörített, 

befagyott, vagy nem lakossági eredetű, kommunális jellegű hulladékot tartalmaz. Az 

ürítés megtagadását csak értesítés hátrahagyásával teheti meg, 

- biztosítani, hogy az ingatlantulajdonos a vegyes hulladék gyűjtéséhez legalább 2 

különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson, a választási lehetőséget az 

ingatlantulajdonos számára a közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a választható 

gyűjtőedény űrmértéke arányos legyen az ingatlanon képződő hulladék mennyiségével,  

- gondoskodni arról, hogy a közszolgáltató gyűjtőjárművén munkát végző alkalmazottak 

közül legalább egy jelenlévő a hulladék átvételére vonatkozó alapfokú szakirányú 

képesítéssel rendelkezzen, 

- évente egy alkalommal biztosítani a lakosság részére a lom hulladék kijelölt időszakon 

belül elszállítását, 

- az Izsák, Vadas dűlő, 0394/6 hrsz-on létesült hulladéklerakóba átvenni a Térségből 

származó – az IPPC engedélyében megadott típusú vegyesen gyűjtött hulladékot a 

kihirdetett munkaidőben, munkanapokon, nyáron 06-18 óra, télen 06-17 óra és 

szombaton 06-16 óra között, 

- a hulladéklerakóban a veszélyes, vagy az IPPC engedélyben szereplő 

hulladéktípusoktól eltérő hulladékot tartalmazó hulladék átvételét megtagadni,  

- a hulladék szakszerű kezeléséért a közszolgáltató vállalja a felelősséget.  

b) a lakosság tájékoztatásával kapcsolatban: 

- a közszolgáltatással érintettet területen lévő hulladékgyűjtő pontok és hulladékgyűjtő 

udvarok helyszínéről, nyitva tartásáról, megközelíthetőségéről,  
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- a vegyes, az elkülönítetten gyűjtött és a lomhulladék elszállításának rendjéről, 

időpontjáról, módjáról, feltételeiről, különös tekintettel az ünnep és szabadnapok miatti 

változásokról, 

- az elkülönített hulladékgyűjtés és a hulladék hasznosításának céljáról,  

- az általa nyújtott egyéb szolgáltatások rendjéről,  

- a közszolgáltató honlapján vagy a helyben szokásos módon az ingatlantulajdonost 

tájékoztatni, 

- biztosítani hogy a tájékoztatót az ingatlantulajdonos a közszolgáltató székhelyén, 

telephelyén térítésmentesen személyesen átvehesse, vagy kérelemre a tájékoztatót 

elektronikus úton a lakosságot az elkülönített hulladékgyűjtéssel kapcsolatban 

tájékoztatni,  

- az ingatlantulajdonos kérésére az elkülönített hulladékgyűjtés célját, továbbá a 

hasznosítás folyamatát bemutató ismeretterjesztő tájékoztatót készíteni és térítés 

ellenében postai úton az ingatlantulajdonos részére megküldeni. 

c) az általa vezetett nyilvántartásokban biztosítani: 

- az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. 

rendeletnek megfelelően a Koordináló szerv által megkövetelt adatok naprakész 

nyilvántartását. 

A közszolgáltató gondoskodik arról, hogy a feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási 

tevékenységeket a hulladékhierarchiára figyelemmel úgy válassza meg, hogy az a Ht.-ben, illetve 

a hulladékgazdálkodási tervekben foglalt megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések 

teljesülni tudjanak. A közszolgáltató a tevékenységét az Országos Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Tervben előírtaknak megfelelően köteles ellátni, amelyet a Koordináló szerv a 

Ht. 32/A. §-a alapján, és erről megfelelőségi véleményt állít ki. 

V. 

Az ingatlantulajdonosok kötelezettsége: 

Az ingatlantulajdonos köteles: 

- A kötelező hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni 

- A vegyes, továbbá az elkülönítve gyűjthető papír-, fém-, műanyag vagy lehetőség szerint 

egyéb fajtájú települési hulladékot az ingatlantulajdonos zárható, szabványos 

gyűjtőedényben vagy a hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákban gyűjti a 

további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése céljából. 

- Az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az ingatlanon 

belül tartja, azt közterületen tartósan csak közterület-használati engedély birtokában 

helyezheti el. Nem tekinthető tartós közterület használatnak a gyűjtőedény ürítési célból 

történő közterületre helyezése. 

- Az ingatlantulajdonos gondoskodik arról, hogy a települési hulladék közszolgáltatónak 

történő átadása, illetve átvételi helyre, hulladékgyűjtő szigetre, továbbá hulladékgyűjtő 

udvarba történő elszállítása biztonságosan, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, 

illetve károsítását, valamint a hulladék kiszóródását kizáró módon történjen. 

 

VI. 

Önkormányzat kötelezettségei 
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Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy  

- a jelen megállapodásban nevesített közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a 

közszolgáltató és a Koordináló szerv számára szükséges információkat haladéktalanul 

megadja,  

- a jelen szerződés megkötését követően a szerződés időtartama alatt más hulladékszállítóval 

szerződést nem köt,  

- A Ht. 35. §-a szerinti tartalommal megalkotott önkormányzati rendeletben a 

Közszolgáltatót, mint a hulladékkezelést kizárólagosan végző Közszolgáltatót a jelen 

közszolgáltatási szerződés alapján külön nevesíti.  

- a Ht. 35. § g) pontjában foglaltak figyelembe vételével a közszolgáltatás hatékony és 

folyamatos ellátásához a közszolgáltató és a Koordináló szerv számára szükséges 

információkat biztosítja.  

- a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek 

közszolgáltatással történő összehangolásának elősegítését; 

- a közszolgáltatásnak a településen végzett más közszolgáltatásokkal való 

összehangolásának elősegítését; 

 

VII. 

A Koordináló szerv feladatai a hulladékgazdálkodási feladatellátásban 

 

1) A Koordináló szerv a Közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2) bekezdése szerinti 
megfelelőségét vizsgálja. 

2) A Koordináló  szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. (III.  31.) 
Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki. 

3) A közszolgáltató hiányos, vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló  szerv a 
nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv 
által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben 
keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így 
keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a 

közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja. 
4) A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv 

által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi 
következményért a közszolgáltatót terheli felelősség. 

5) A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti 

adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs 

közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, 

hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló  szerv e körben  jogosult 

ingyenesen  adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § 

(1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik 

megállapítása érdekében. 
6) Az 5) pon t  alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a 

közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett 
szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III.  31.) Korm. rendelet 20. § (1) 
bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül. 

7) A 6) pont szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában - a 
Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki. 

8) A Koordináló  szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett 
közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik a Közszolgáltatási szerződés VII. 8) 
pontjában foglaltak szerint.” 
 

VIII. 

 

A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei 
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1) A hulladékbegyűjtés, szállítás és ártalmatlanítás díját jelen szerződés 1. számú melléklete 

tartalmazza 

2) A hulladékszállítási díjfizetési időszak megegyezik a naptári évvel.  

3) A hulladékszállítási díj megállapítása az ÁFA nélkül számított egységnyi díjtétel 

meghatározásával történik a miniszteri rendeletben foglaltak szerint. 

4) A hulladékkezelési közszolgáltatás díja magában foglalja a szállítási naptárban meghatározott 

napokon történő vegyesen gyűjtött hulladék gyűjtését és elszállítását, a házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtést és a begyűjtött újrahasznosítható hulladékok előkezelőhöz vagy 

hasznosítóhoz szállításának, előkezelésének a házhoz menő lomtalanításnak és a hulladék 

ártalmatlanításának költségét. 

5) Tudomásul szolgál, hogy a kötelezően ellátandó közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más 

hulladék kezelési szolgáltatás költségei elszámolását, és díját szigorúan el kell különíteni és a 

költségeket a jelen szerződésben szabályozott közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni. 

6) A közszolgáltatás ellenértékét, a közszolgáltatási díjat, az ingatlanhasználók fizetik meg a 

Koordináló szerv részére.  

7) A Hulladékkezelési közszolgáltatás díjat a hulladékbirtokosoktól a Koordináló szerv saját 

nevében és számlájára köteles és jogosult beszedni. 

8) A kiszámlázott, de a hulladékbirtokos által meg nem fizetett díjhátralék behajtására a Ht. 52. 

§-ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a Ht. 32/A. § (1) bekezdés j) 

pontjában szabályozottak szerint a Koordináló szerv kezeli a kintlévőségeket. 

9) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati rendeletében 

biztosított kedvezmények ellenértékét számla ellenében negyedévente megfizeti a Koordináló 

szerv részére.” 
10) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kedvezményben részesített 

ingatlantulajdonosokkal kapcsolatos adatszolgáltatást folyamatosan teljesíti a közszolgáltató 

felé, aki a Közszolgáltatási szerződés III/1. pont e) pontjában szabályozottak szerinti teljesíti a 

kedvezményekre vonatkozó adatszolgáltatását a Koordináló szerv felé. 

11) A közszolgáltató részére a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a Koordináló 

szerv, külön jogszabályban meghatározott szolgáltatási díjat fizet 

 

IX. 

 

A szerződés hatálya és megszűnése, a szerződésszegés szankciói 

 

1. A jelen szerződés 2014. április 1-jén lép hatályba. 

2. A jelen szerződést a Felek 2020. december 31-ig terjedő határozott időre kötik. 

3. Az önkormányzat a jelen szerződést a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon 

túlmenően akkor mondhatja fel, ha a közszolgáltató  

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére 

vonatkozó jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan 

megsértette és a jogsértés tényét bíróság vagy más hatóság jogerősen megállapította,  

b) vagy a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan 

megsértette. 

4. A Közszolgáltató a teljesítés megkezdését követően a Polgári Törvénykönyvben 

meghatározottakon túlmenően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést akkor 

mondhatja fel,ha 

a.) a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződében 

meghatározott kötelezettségét- a közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan 
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megsérti és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítését, vagy 

b.) a hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés megkötését követően hatályba lépett 

jogszabály a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy 

változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben 

sérti.  

5. A jelen szerződés felmondási ideje 6 hónap és a fent meghatározott eseteken kívül a szerződés 

a határozott idő lejárta előtt nem mondható fel.  

 

X. 

Záró rendelkezések 

 

1) Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, vagy jogszabályba ütközik, és ezt 

bíróság jogerős ítélete megállapítja, úgy a Felek ezt a rendelkezést a vonatkozó rendelkezéssel elérni 

kívánt szerződéses cél megvalósítására leginkább alkalmas, érvényes és jogszabályba nem ütköző 

írásbeli rendelkezéssel kötelesek pótolni a döntés jogerőre emelkedését követő 30 napon belül. Ez a 

kötelezettség nem terheli a feleket, ha a bíróság által érvénytelennek nyilvánított szerződéses rendelkezés 

nélkül valamelyik fél a szerződést nem kötötte volna meg. A szerződés esetleges módosításáig a Felek a 

még módosításra nem került szabályozást tekintik irányadónak.   

  

2) A felek a szerződés teljesítése érdekében egymással kötelesek együttműködni és a szerződés 

rendelkezéseinek teljesülése érdekében minden szükséges jognyilatkozatot hozzájárulást stb. a másik fél 

felkérése esetén haladéktalanul megadni. A szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok érvényességéhez a 

jognyilatkozat írásba foglalása szükséges. 

 

3) A jelen szerződés rendelkezéseit érvényesen, csak mindkét fél cégszerű aláírásával ellátott 

megállapodással lehet módosítani 

 

4) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Ht. vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak.  

 

5) A Felek a jelen szerződésből származó jogvitáikat elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni. 

Amennyiben a jogvita rendezése békés úton nem érhető el, úgy a Felek jelen megállapodásból származó 

bármilyen vitájuk elintézésére a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

6) Felek között korábban- 2012. december 19. napján - megkötött Közszolgáltatási szerződés, ezen 

szerződés aláírásával, az aláírás napján érvényét veszti. 

 

7) Egyebekben Felek a Közszolgáltatási szerződésben foglaltakat változatlan tartalommal fenntartják, 

jelen szerződés-módosítás annak elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 

8) Jelen szerződés-módosítás 2016. július 1. napjával lép hatályba. 

 

1) A jelen szerződésből a Felek 4 példányt készítettek, melyből a Feleket 2-2 példány illeti meg.  
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2) A jelen szerződést aláírók kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt jognyilatkozatuk érvényességéhez 

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2016.(VI. 29.) számú határozatával a 

hozzájárulását megadta.  

 

Izsák, 2016. június 30. 

 

 IZSÁK-KOM Kft.      Újházi Zsolt  

 Rudics Ákos       polgármester 

 ügyvezető        

 

Ellenjegyezte: 

Bagócsi Károly 

FB elnök       

1. számú melléklet 

A 2014. évi hulladékkezelési díj                    Ft + Áfa/év  

  

50 l-es gyűjtőedény edénybiztosítás nélkül 11.417 

60 l-es gyűjtőedény edénybiztosítás nélkül 12.000 

80 l-es gyűjtőedény edénybiztosítás nélkül 12.740 

110-120 l-es gyűjtőedény edénybiztosítás nélkül 13.362 

110-120 l-es gyűjtőedény edénybiztosítással 14.776 

240 literes gyűjtőedény 25.992 

120 literes zsák a maradék hulladéknak 276 

 

A díj tartalmazza a maradék hulladékgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés és a házhoz menő 

lomtalanítás költségét.  

 

 
5.) napirend 

Tájékoztató Kaskantyú községben működő könyvtárellátási szolgáltatásról 

 

Írásos előterjesztés csatolva 

 

Farkas Emese képviselő: 

Februárban már hasonló beszámoló készült. Ami nagyon örvendetes, hogy dícséretben 

részesültünk.  

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Ami továbbra is problémánk, az a helyhiány, ami nehezíti a további fejlesztés lehetőségét. 

Nagyon jó a kapott pozitív visszajelzés.  

 

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

határozat-tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

    /2016. (   ) sz. határozat 



 

14 

 

 

Tájékoztató Kaskantyú községben működő 

könyvtárellátási szolgáltatásról 

 

HATÁROZAT TERVEZET  

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kaskantyú községben működő könyvtárellátási 

szolgáltatásról szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

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

 

29/2016.(VI. 29.) sz. határozat 

Tájékoztató Kaskantyú községben működő 

könyvtárellátási szolgáltatásról 

 

HATÁROZAT 

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kaskantyú községben működő könyvtárellátási 

szolgáltatásról szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

 

 
6.) napirend 

                Önkormányzati tulajdonban lévő földterületre vételi szándék bejelentése  

 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

A 31. hrsz-ú területre (a vasút mellett a glóbusz és Haskó ház melletti rész) nyújtott be 

esetleges vételi szándékot Szentpáli Zsolt építkezési szándékkal. Megnéztük, de mint önálló 

telek nem beépíthető. Ezt a kérelem megírásakor sem ő, sem mi nem tudtuk. Az építési 

jogszabály szerint nem fér el rá épület.  

Kérdés, hogy ezek ismeretében is fenntartja – e a vételi szándékát?  

Javaslom, hogy erről tájékoztassuk, és jelezzük, hogy nem zárkózunk el az értékesítéstől.  

 

A képviselő-testület tudomásul vette a vételi szándék bejelentését, és amennyiben kérelmező 

azt fenntartja arról egy következő ülésen tárgyalni fog. 

 
7.) napirend 

Külterületi önkormányzati földterületekkel való képviselet földtulajdonosi ülésen 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Augusztusban vagy szeptemberben fog sor kerülni a földtulajdonosi közösség gyűlésére. 

Menetrend:  

Vadászterületek kijelölése (megtörtént) 

Földtulajdonosi közösség létrehozása 

Szerződés megkötése 20 év időtartamra (vadászati jog) 

Bérleti összeg meghatározása. 
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Eddig a közös képviselő a Hegybíró volt.  

 

Turú Gyula képviselő: 

Új alakul? Csatlakozni kell a gazdágnak? 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

A bérleti szerződések 20 évre köttetnek.  

A gazdák képviselete: Személyes vagy meghatalmazotti képviselet útján (bárki jogára 

lemondva a képviseletről). 

Az önkormányzat is rendelkezik külterületi földtulajdonnal és a képviseletéről dönteni kell. 

Szeretném kérni a testület felhatalmazását, hogy ezen a gyűlésen az önkormányzat 

tulajdonában lévő földterületek vonatkozásában a tulajdnos nevében eljárhassak. 

Valószínűleg több érdekelt egyesület is nyújt be igényt a vadászati jog gyakorlására.  

 

Kelemen István képviselő: 

Remélem a földtulajdonosok gyűlésééig rendeződni fog a helyzet. 

 

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

határozat-tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

    /2016. (   ) sz. határozat 

Képviselet földtulajdonosi gyűlésen 

 

HATÁROZAT TERVEZET  

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete megbízza Újházi Zsolt polgármestert, hogy az 

önkormányzat tulajdonában lévő külterületi földterületek vonatkozásában a földtulajdonosok 

gyűlésén képviselje az önkormányzatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő  

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

 

30/2016.(VI. 29.) sz. határozat 

Képviselet földtulajdonosi gyűlésen 

 

HATÁROZAT 

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete megbízza Újházi Zsolt polgármestert, hogy az 

önkormányzat tulajdonában lévő külterületi földterületek vonatkozásában a földtulajdonosok 

gyűlésén képviselje az önkormányzatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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8.) napirend 

Bejelentések, egyéb ügyek 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Kolléganőnk Varga Tiborné nyugdíjba vonul. Demjánné Orbán Mónika jelenleg 2 órában 

közalkalmazottként az önkormányzat dolgozója. Szeretném kérni a testület jóváhagyását 

augusztus 1. napjától történő áthelyezéséhez Varga Tiborné munkakörébe.  

 

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

határozat-tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

    /2016. (   ) sz. határozat 

Hozzájárulás közalkalmazott 

áthelyezéséhez 

 

HATÁROZAT TERVEZET  

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete hozzájárul Demjánné Orbán Mónika augusztus 1. 

napjától történő áthelyezéséhez a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Kaskantyúi 

Kirendeltségén gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltéséhez. 

 

Határidő: augusztus 1. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő  

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

 

31/2016.(VI. 29.) sz. határozat 

Hozzájárulás közalkalmazott 

áthelyezéséhez 

 

HATÁROZAT 

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete hozzájárul Demjánné Orbán Mónika augusztus 1. 

napjától történő áthelyezéséhez a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Kaskantyúi 

Kirendeltségén gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltéséhez. 

 

Határidő: augusztus 1. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 
 

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 

8/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 

 

Kaskantyú község önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 

2/2016 (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Kaskantyú Község Képviselőtestülete az 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. § 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 17.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 1.§ A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata 2016. évi költségvetését  

a) bevételi főösszegét 95.521.731,- Ft-ban,  

b) kiadási főösszegét 95.290.472,- Ft-ban,  

c) működési céltartalékát 231.259,- Ft-ban,  

d) hiányát 0,- Ft-ban 

állapítja meg.”  

2. § 

 

A R. 1 - 3. melléklete helyébe e rendelet 1 – 3. melléklete, a R. 6. melléklete helyébe e 

rendelet 4. melléklete lép. 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 Újházi Zsolt Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2016. június 30. 

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla  

 Filus Jánosné 

 jegyző
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1. melléklet a 8/2016.(VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 
KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BEVÉTELEI 

          A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS (Ft-ban) 

  

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése 

Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés ÖSSZESEN 

Eredeti 
előirányzat 
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  B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 

  B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI 

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 

I.1.a  Önkormányzati hivatal működésének támogatása                         -                      -        -     

I.1.b 

 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 
támogatása                         -                      -        -     

I.1.ba 
 A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 
támogatása   2 774 120      2 774 120              2 774 120      2 774 120      -     

I.1.bb  Közvilágítás feladatainak támogatása   6 752 000      6 752 000              6 752 000      6 752 000      -     

I.1.bc  Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása   344 241      344 241              344 241      344 241      -     

I.1.bd  Közutak fenntartásának támogatása   3 075 850      3 075 850              3 075 850      3 075 850      -     

   Beszámítási összeg  -909 897     -909 897             -909 897     -909 897      -     

I.1.c 

 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - 
beszámítás után :5.090.103,- Ft   6 000 000      6 000 000              6 000 000      6 000 000      -     

I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása  484 500      484 500              484 500      484 500       

I.6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása  44 450      44 450              44 450      44 450       

I. 
A helyi önkormányzatok működésének általános 
támogatása összesen  18 565 264      18 565 264      -      -      -      -      18 565 264      18 565 264      -     

II.  A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA  

II.1. 
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő 
munkáját közvetlenül segítők bértámogatása  11 494 700      11 494 700              11 494 700      11 494 700      -     

II.2. Óvodaműködtetési támogatás  1 760 001      1 760 001              1 760 001      1 760 001      -     

II. 
A települési önkormányzatok egyes köznevelési 
feladatainak támogatása  13 254 701      13 254 701      -      -      -      -      13 254 701      13 254 701      -     
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III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 

III.2. 
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb 
támogatása  9 587 414      9 587 414              9 587 414      9 587 414      -     

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása                   

III.5.a 
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók 
bértámogatása  2 741 760      2 741 760              2 741 760      2 741 760      -     

III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása  4 483 179      4 483 179              4 483 179      4 483 179      -     

III.5.c 
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei 
étkeztetésének támogatása  33 060      33 060              33 060      33 060       

  Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése              -      -      -     

III. 
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása  16 845 413      16 845 413      -      -      -      -      16 845 413      16 845 413      -     

  A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 

IV.1.d Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása  1 200 000      1 200 000              1 200 000      1 200 000      -     

  MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK 

  Bérkompenzáció    207 837              -      207 837      -     

  Nyári gyermekétkeztetés              -      -      -     

  
A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás              -      -      -     

  HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI 

  

Tám. Költségvetési évet megelőző évi elsz.alapján a helyi 
önk. Részéről a költségvetési évben keletkező pótigény 
összege                -      -     

  Előző évi elszámolásból származó bevétel    65 280              -      65 280      -     

  

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI 
ÖSSZESEN:  49 865 378      50 138 495      -      -      -      -      49 865 378      50 138 495      -     

  B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 

  
Működési célú támogatásértékű bevétel 
társadalombiztosítás alapoktól  1 343 000      1 343 000              1 343 000      1 343 000      -     

  
Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített 
állami pénzalaptól (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)  7 436 163      14 224 033          1 271 435        7 436 163      15 495 468      -     

  Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)              -      -      -     

  

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI 
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN  8 779 163      15 567 033      -      -      1 271 435      -      8 779 163      16 838 468      -     

  

B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 
ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN  58 644 541      65 705 528      -      -      1 271 435      -      58 644 541      66 976 963      -     

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

  
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről              0    0    0    

  
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről             0    0    0    

  

B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS 
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN 0    0    0    0    0    0    0    0    0    

  B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK 

  Vagyoni típusú adók                   

  Kommunális adó  1 200 000      1 200 000              1 200 000      1 200 000      -     

  Értékesítési és forgalmi adók                   

  Helyi Iparűzési adó  11 580 504      11 580 504              11 580 504      11 580 504      -     

  Gépjárműadó  2 200 000      2 200 000              2 200 000      2 200 000      -     

  Egyéb közhatalmi bevételek                   

  Késedelmi pótlék, bírság  10 000      10 000              10 000      10 000      -     

  Igazgatási szolgáltatási díj              -      -      -     

  Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része              -      -      -     

  KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  14 990 504      14 990 504      -      -      -      -      14 990 504      14 990 504      -     

                      

  B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 

  Készlet értékesítés ellenértéke    197 200              -      197 200      -     

  Szolgáltatások ellenértéke                   

  081071: Üdülői szálláshely szolg. És étk.  125 000      125 000              125 000      125 000      -     

  096010: Óvodai intézményi étkeztetés              -      -      -     

  096020: Iskolai intézményi étkeztetés              -      -      -     

  011130: Önkormányzati jogalkotás                  -     

  013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel  1 850 000      1 850 000              1 850 000      1 850 000      -     

  082091:Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése  160 000      160 000              160 000      160 000      -     

  082044: Könyvtári szolg.  10 000      10 000              10 000      10 000      -     

  013320 Köztemető fenntartása és működtetése  200 000      200 000              200 000      200 000      -     

  Szolgáltatások ellenértéke összesen  2 345 000      2 345 000      -            2 345 000      2 345 000      -     

  Közvetített szolgáltatás ellenértéke              -      -      -     

  Tulajdonosi bevételek              -      -      -     

  Ellátási díjak              -      -      -     

  096015: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  892 000      892 000              892 000      892 000      -     

  096020: Iskolai intézményi étkeztetés              -      -      -     

  Ellátási díjak összesen  892 000      892 000      -            892 000      892 000      -     
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  Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek              -      -      -     

  081071: Üdülői szálláshely szolg. És étk.  23 000      23 000              23 000      23 000      -     

  011130: Önkormányzati jogalkotás              -      -      -     

  096015: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  241 000      241 000              241 000      241 000      -     

  096020: Iskolai intézményi étkeztetés              -      -      -     

  013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel  500 000      500 000              500 000      500 000       

  082091:Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése  43 000      43 000              43 000      43 000       

  013320 Köztemető fenntartása és működtetése  54 000      54 000              54 000      54 000       

  082044: Könyvtári szolg.  3 000      3 000              3 000      3 000      -     

  

Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek 
összesen  864 000      864 000      -      -      -      -      864 000      864 000      -     

  Általános forgalmi adó visszatérítése            -      -      -      -     

  Kamatbevételek  200 000      200 000            -      200 000      200 000      -     

  Egyéb pénzügyi műveletek bevételei              -      -      -     

  Egyéb működési bevételek              -      -      -     

  MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  4 301 000      4 498 200      -      -      -      -      4 301 000      4 498 200      -     

                      

  B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL 

  B51 Immateriális javak értékesítése              -      -      -     

  B52 Ingatlanok értékesítése              -      -      -     

  B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése              -      -      -     

  B54 Részesedések értékesítése              -      -      -     

  B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek              -      -      -     

  FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  -      -      -      -      -      -      -      -      -     

                      

  B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL 

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

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

  Egyéb működési célú átvett pénzeszközök              -      -      -     

  

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 
ÖSSZESEN:  -      -      -      -      -      -      -      -      -     

  B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK  

  
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 
származó megtérülések államháztartáson kívülről              -      -      -     
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Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről              -      -      -     

  Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök              -      -      -     

  

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 
ÖSSZESEN  -      -      -      -      -      -      -      -      -     

  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN  -      -      -      -      -      -      -      -      -     

  KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:  77 936 045      85 194 232      -      -      1 271 435      -      77 936 045      86 465 667      -     

           

 
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE 

  

           

 

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése 

Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés ÖSSZESEN 
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Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

T
e
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Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda 

 
Intézményi támogatás önkormányzattól  13 862 000      13 838 275              13 862 000      13 862 000      -     

 
Maradvány igénybevétele    23 725              -      23 725      -     

 
Intézményi költségvetési bevétel összesen  13 862 000      13 862 000      -      -      -      -      13 862 000      13 885 725      -     
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2. melléklet a 8/2016.(VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KIADÁSAI 

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS 
             MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (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 

011130-Önkormányzatok és 
önkormányzati hivatalok 
jogalkotó és ált. ig. tev. 4384700 4474700   1186808 1208678   3001000 3077000         3941173 3980723   12513681 12741101 0 

013320- Köztemető fenntartás 
és működtetés 869800 869800   237101 237101   254000 254000               1360901 1360901 0 

013350- Az önkormányzati 
vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok             1917000 1917000               1917000 1917000 0 

018010- Önkormányzatok 
elszámolásai a központi 
költségvetéssel                           186006   0 186006 0 

018020- Központi költségvetési 
befizetések                               0 0 0 

018030- Támogatási célú 
finanszírozási műveletek                               0 0 0 

041233- Hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás 7007766 12961406   946048 1749798     30480               7953814 14741684 0 

045160- Közutak, hidak, 
alagutak üzemeltetése, 
fenntartása             1150000 1150000               1150000 1150000 0 

051050- Veszélyes hulladék 
begyűjtése, szállítása, átrakása             5000 5000               5000 5000 0 

061030- Lakáshoz jutást segítő 
támogatások (Első lakáshoz 
jutók támogatása)                   400000 400000         400000 400000 0 

063020- Víztermelés, -kezelés, 
-ellátás             25000 25000               25000 25000 0 

064010- Közvilágítás             2985000 2985000               2985000 2985000 0 

066010- Zöldterület kezelés 1577700 1577700   430779 430779   2910000 2910000         230000 230000   5148479 5148479 0 
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066020- Város-, 
községgazdálkodási egyéb 
szolgáltatások 741699 741699   202514 202514   240000 240000               1184213 1184213 0 

072111- Háziorvosi alapellátás             429000 429000               429000 429000 0 

072112- Háziorvosi ügyeleti 
ellátás                         526529 526529   526529 526529 0 

074031- Család és nővédelmi 
egészségügyi gondozás 602099 602099   208517 208517   186000 186000               996616 996616 0 

074032- Ifjúsági egészségügyi 
gondozás 602099 602099   208516 208516   174000 174000               984615 984615 0 

082091- Közművelődés - 
közösségi és társadalmi 
részvétel fejlesztése 2069500 2069500   567215 567215   2236000 2236000               4872715 4872715 0 

096015- Gyermekétkeztetés 
köznevelési intézményben 910300 910300   247659 247659   9162096 9162096               10320055 10320055 0 

104037- Intézményen kívüli 
gyermekétkeztetés             36904 36904               36904 36904 0 

104042- Család és 
gyermekjóléti szolgáltatások 59236 59236   41994 41994   5000 5000   200000 200000         306230 306230 0 

104051- Gyermekvédelmi 
pénzbeli és természetbeni 
ellátások                               0 0 0 

106020- Lakásfenntartással, 
lakhatással összefüggő 
ellátások (Tűzifa önerő)                   100000 100000         100000 100000 0 

106020- Lakásfenntartással, 
lakhatással összefüggő 
ellátások (Lakhatási támogatás)                   1500000 1500000         1500000 1500000 0 

107060- Egyéb szociális 
pénzbeli és természetbeni 
ellátások (Rendkívüli települési 
támogatás)                   4665224 4665224         4665224 4665224 0 

107060- Egyéb szociális 
pénzbeli és természetbeni 
ellátások (Születési segély)                   150000 150000         150000 150000 0 

107060- Egyéb szociális 
pénzbeli és természetbeni 
ellátások (Köztemetés)                   500000 500000         500000 500000 0 

Kötelező feladatok összesen 

  18824899 24868539 0 4277151 5102771 0 24716000 24822480 0 7515224 7515224 0 4697702 4923258 0 60030976 67232272 0 

Önként vállalt feladatok 

081071 Üdülői szálláshely 
szolg. És étkeztetés             432000 432000               432000 432000 0 

Önként vállalt feladatok összesen 

  0 0 0 0 0 0 432000 432000 0 0 0 0 0 0 0 432000 432000 0 
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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 

  18824899 24868539 0 4277151 5102771 0 25148000 25254480 0 7515224 7515224 0 4697702 4923258 0 60462976 67664272 0 
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FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 

Kiemelt előirányzat megnevezése 

Beruházások (K6) Felújítások (K7) 
Egyéb felhalmozási kiadások 

(K8) ÖSSZESEN 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 
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Kötelező feladatok 

018/21 hrsz-ú  terület beszerzése, köztemető 
bővítése érdekében 120000 120000               120000 120000 0 

Községháza külső és belső felújítása, berendezése 
(előző évről áthúzódó) (Informatikai eszköz 
beszerzés) 814311 814311               814311 814311 0 

Községháza külső és belső felújítása, berendezése 
(előző évről áthúzódó)       29117 29117         29117 29117 0 

Községháza külső és belső felújítása (önerő)       643182 1279294         643182 1279294 0 

Hosszabb időtartamú közmunkaprogram- kisértékű 
tárgyi eszköz beszerzés   1271435               0 1271435 0 

Termőföld művelési ágból való végleges kivonása-
köztemető   65000               0 65000 0 

Telek vásárlás (busz forduló)   1600000               0 1600000 0 

Telek vásárlás (vízkárelhárítási pályázathoz)   3000000               0 3000000 0 

Vízkárelhárítási pályázat: vízkárelhárítási terv   190500               0 190500 0 
Rendezvényterülethez tartozó mosdó helyiségre 4 db 
bejárati ajtó         304800         0 304800 0 

Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás - evőeszköz készlet -    68400               0 68400 0 

Vízkárelhárítási pályázat: Csapadékvíz 
elvezetésének megvalósítása című projekt 
tervdokumentációja   3175000               0 3175000 0 

Kötelező feladatok összesen 

  934311 10304646 0 672299 1613211 0 0 0 0 1606610 11917857 0 

Önként vállalt feladatok 

                    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 

Állami feladatok összesen 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen 

  934311 10304646 0 672299 1613211 0 0 0 0 1606610 11917857 0 
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ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 

  
Eredeti előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

   62 069 586      79 582 129     0 

Egyéb működési célú kiadások (K5):Tartalékok 

  
Eredeti előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

  1788451 231259   

Költségvetési kiadások összesen  63 858 037      79 813 388                      -     

Finanszírozási kiadások (K9): 

  

Eredeti előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

        

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése 
pénzügyi vállalkozásnak (K9112)       

Államháztartáson belüli megelőlegzések 
visszafizetése (K914) 1822618 1822618   

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 
(K915) 13862000 13862000   

      0 

Finanszírozási kiadások összesen 15684618 15684618 0 

ÖNKOMÁNYZAT  KIADÁSI MINDÖSSZESEN 

  
Eredeti előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

   79 542 655     95498006 0 

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM 

  
Eredeti előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Önkormányzat dolgozói 
5,25 5,25   

Közfoglalkoztatottak 7,17 13,83   

Létszám összesen 12,42 19,08 0 
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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 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 
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Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 
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előirányzat 
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Módosított 
előirányzat 
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Kötelező feladatok 
Óvodai 
nevelés, 
ellátás 9057000 9057000   2549000 2549000   2256000 2279725               13862000 13885725 0 

                                0 0 0 

                                0 0 0 

                                0 0 0 

                                0 0 0 

Kötelező feladatok összesen 

  9057000 9057000 0 2549000 2549000 0 2256000 2279725 0 0 0 0 0 0 0 13862000 13885725 0 

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 

  9057000 9057000 0 2549000 2549000 0 2256000 2279725 0 0 0 0 0 0 0 13862000 13885725 0 
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                   FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 

      

Kiemelt előirányzat 
megnevezése 

Beruházások (K6) Felújítások (K7) 
Egyéb felhalmozási kiadások 

(K8) ÖSSZESEN 
      

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 
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előirányzat 

Módosított 
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Módosított 
előirányzat 
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e
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é
s
 

      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 

              13862000 13885725 0 
            ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM 

            

  
Eredeti előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

            Óvodai nevelés, ellátás  3,5 3,5   
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3.melléklet a 8/2016.(VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

     KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE 

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 

    
( Ft-ban) 

Megnevezés Működési Költségvetés 
Felhalmozási 
költségvetés 

  Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás 

Önkormányzati költségvetés 

Önkormányzati feladatok 

Eredeti előirányzat  77 936 045      60 462 976        1 606 610     

Módosított előirányzat  86 465 667      67 664 272        11 917 857     

Teljesítés         

Működési céltartalék 

Eredeti előirányzat    1 788 451         

Módosított előirányzat    231 259         

Teljesítés         

Eredeti előirányzat összesen  77 936 045      62 251 427      -      1 606 610     

Módosított előirányzat összesen  86 465 667      67 895 531      -      11 917 857     

Teljesítés összesen  -      -      -      -     

Költségvetési szervek költségvetése 

Eredeti előirányzat    13 862 000         

Módosított előirányzat    13 885 725         

Teljesítés         

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 

Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)  1 822 618       

Működési költségvetés egyenlege -  többlet (módosított 
előirányzat)  4 684 411       

Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti 
előirányzat)   -1 606 610     

Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított 
előirányzat)   -11 917 857     

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 

A hiány belső finanszírozása  Működési   Felhalmozási  

Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és 
visszavonása- értékpapír beváltás     

Eredeti előirányzat    -     

Módosított előirányzat    896 604     

Teljesítés     

Költségvetési maradvány igénybevétele     

Eredeti előirányzat  -      1 606 610     

Módosított előirányzat    8 159 460     

Teljesítés     

  

A hiány külső finanszírozása  Működési   Felhalmozási  

Adósságot keletkeztető ügylet     

Eredeti előirányzat     

Módosított előirányzat     

Teljesítés     

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 

Költségvetési többlet felhasználása     

Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése Működési Felhalmozási 

Eredeti előirányzat  1 822 618       

Módosított előirányzat  1 822 618       

Teljesítés     

   BEVÉTELEK   KIADÁSOK  

Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen  79 542 655      79 542 655     

Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen  95 521 731      95 521 731     

Teljesítés Önkormányzat mindösszesen  -      -     
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4. melléklet a 8/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

            2016. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT) 
 

           
(Ft-ban) 

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése 

Beruházás Felújítás 
Egyéb felhalmozási 

kiadások ÖSSZESEN 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 
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Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Kaskantyú Községi Önkormányzat                       

018/21 hrsz-ú  terület beszerzése, köztemető 
bővítése érdekében 120000 120000               120000 120000 

Községháza külső és belső felújítása, 
berendezése (előző évről áthúzódó) (Informatikai 
eszköz beszerzés) 814311 814311               814311 814311 

Községháza külső és belső felújítása, 
berendezése (előző évről áthúzódó)       29117 29117         29117 29117 

Községháza külső és belső felújítása (önerő)       643182 1279294         643182 1279294 

Hosszabb időtartamú közmunkaprogram- 
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés   1271435               0 1271435 

Termőföld művelési ágból való végleges kivonása-
köztemető   65000                   

Telek vásárlás (busz forduló)   1600000                   

Telek vásárlás (vízkárelhárítási pályázathoz)   3000000                   

Vízkárelhárítási pályázat: vízkárelhárítási terv   190500                   

Rendezvényterülethez tartozó mosdó helyiségre 4 
db bejárati ajtó         304800             

Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás - evőeszköz 
készlet -    68400                   

Vízkárelhárítási pályázat: Csapadékvíz 
elvezetésének megvalósítása című  projekt 
tervdokumentációja   3175000               0 3175000 

Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda                   0 0 

                    0 0 

                    0 0 

Összesen 934311 10304646 0 672299 1613211 0 0 0 0 1606610 11917857 

 


