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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 16- án tartott nyílt üléséről

Rendelet: 

1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2014.évi költségvetésének módosításáról              Tárgykód: B1

2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete              Tárgykód: B1
Az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről.

Határozatok:

8/2015.(II.16.) kt. határozat Tárgykód:C2
9/2015.(II.16.) kt. határozat Tárgykód:C2
10/2015.(II.16.) kt. határozat Tárgykód:Z1
11/2015.(II.16.) kt. határozat Tárgykód:Z1
12/2015.(II.16.) kt. határozat Tárgykód:Z1
13/2015.(II.16.) kt. határozat Tárgykód:D5
14/2015.(II.16.) kt. határozat Tárgykód: J1
15/2015.(II.16.) kt. határozat Tárgykód:Z1
16/2015.(II.16.) kt. határozat Tárgykód:Z1



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február 16 - én  9,30 - 
órakor  megtartott  nyílt ülésről. 

Az ülés helye:  Kányavár Község Önkormányzata hivatali helyisége
                          8956. Kányavár, Fő út 74.

Jelen vannak:  Bertalan Tibor                         polgármester
                          Kissné Kovács Krisztina         alpolgármester

  Kovács Józsefné                      képviselő
  Horváth Gyuláné                     képviselő  

                           Bakosné Bedő Márta               képviselő            

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
 Tóthné Péter Judit jegyző

                          Henczné Boha Erika pü.munkatárs.

Bertalan  Tibor  polgármester  köszöntötte  a  megjelent  képviselő-testület  tagjait,  a  jegyzőt. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 főből 5 fő képviselő jelen van.

NAPIREND:

1.) Képviselői vagyon- nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről tájékoztató.

2.) Társadalmi és civil szervezetek részére 2014. évben nyújtott támogatásról elszámolás 
támogatásának megtárgyalása.

3.) Társadalmi és civil szervezetek 2015. évi támogatásáról döntés.

4.) Kányavár Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terve.

5.) Polgármesteri tájékoztató

6.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének módosítása.

7.) Adósságot keletkeztető ügyletekről döntés.

8.)  Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása.

9.) Interpelláció, kérdés

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1.) Képviselői vagyon- nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről tájékoztató.
Előadó: Kovács Józsefné Ügyrendi Bizottság elnöke
 
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:



8/2015. (II.16.) kt. határozat

Kányavár  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  polgármester  és  a  települési 
képviselők  vagyon-nyilatkozattételi  kötelezettségének  teljesítéséről  az  Ügyrendi  Bizottság 
tájékoztatóját jóváhagyja.

2.) Társadalmi és civil szervezetek részére 2014. évben nyújtott támogatásról elszámolás 
támogatásának megtárgyalása.
Előadó: Bertalan Tibor polgármester

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

9/2015. (II.16.) kt. határozat

Kányavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben az államháztartáson kívüli 
nyújtott támogatással történő elszámolását az alábbi szervezeteknek jóváhagyja és elfogadja:
a.)  Dr. Bakos és Társa Egészségügyi és Szolgáltató BT.
b.)  Dr.Gróf Ulrike fogszakorvos
c.)  Római Katolikus Egyház
d.)  Pákai Öveges József Általános Iskola Diákönkormányzata
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

4.) Társadalmi és civil szervezetek 2015. évi támogatásáról döntés.
Előadó: Bertalan Tibor polgármester

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Bertalan  Tibor  polgármester elmondta,  hogy  a  plébános  úr  szóban  jelezte,  hogy  az 
önkormányzat  a  pénzügyi  lehetőségéhez  mérten  biztosítson  pénzügyi  támogatást  a  plébánia 
működéséhez. A plébánia egyéb bevételeit az épület felújítási munkáira kell fordítani, így nincs  
elegendő fedezet a rezsi költségre. Javasolta, hogy az önkormányzat 60 e Ft- támogatást nyújtson 
ez évi költségvetéséből.

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

10/2015. (II.16.) kt. határozat

Kányavár  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  alapfokú  egészségügyi  feladataik 
ellátására  2015.  évben  a  Bakos  és  Társa  Egészségügyi  és  Szolgáltató  Bt.  részére  500 000 Ft 
működési célú támogatást biztosít.
Az  önkormányzat  a  támogatást  negyedévente,  négy  egyenlő  részletben  biztosítja.(125 000 
Ft/negyedév) 
A képviselő-testület kéri a háziorvost, hogy 2016. január 31.-ig az önkormányzati támogatással 
Ortaháza Önkormányzata Képviselő-testületének  az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 
átadására vonatkozó rendelkezésről szóló 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak 
figyelembevételével számoljon el.



A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az önkormányzati támogatásokra  
vonatkozó megállapodások megkötésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

  jegyző

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

11/2015. (II.16.) kt. határozat

Kányavár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. évben dr. Gróf Ulrike vállalkozó 
fogszakorvos részére – az érvényben lévő feladat-ellátási szerződés alapján 2015.évben 110 000,  
Ft összegű működési célú támogatást biztosít a fogorvosi szolgálat működése érdekében.
A 2015. évre biztosított támogatás – 110 000 Ft - kifizetése havonta történik.
A képviselő-testület kéri a háziorvost, hogy 2016. január 31.-ig az önkormányzati támogatással 
Ortaháza Önkormányzata Képviselő-testületének  az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 
átadására vonatkozó rendelkezésről szóló 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak 
figyelembevételével számoljon el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

12/2015. (II.16.) kt. határozat

Kányavár  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  2015.  évben  a  Római  Katolikus 
Plébánia (8956.Páka,Kossuth út 45) részére 60 000 Ft működési célú támogatást biztosít.
Az önkormányzat a támogatást 2015. június 30-ig utalja át az egyház részére.
A képviselő-testület kéri a háziorvost, hogy 2016. január 31.-ig az önkormányzati támogatással 
Ortaháza Önkormányzata Képviselő-testületének  az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 
átadására vonatkozó rendelkezésről szóló 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak 
figyelembevételével számoljon el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az önkormányzati támogatásokra  
vonatkozó megállapodások megkötésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

5.) Kányavár Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terve.
Előadó: Bertalan Tibor polgármester

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

13/2015. (II.16.) kt. határozat

Kányavár  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  közbeszerzési  terv  készítésének 
kötelezettségéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi és elfogadja.



6.) Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Bertalan Tibor polgármester

Az előterjesztés szóban történt.

Bertalan  Tibor  polgármester  elmondta,  hogy  2015.  évben  is  az  önkormányzat  a  lakossági 
igények szem előtt tartása mellett kívánja nyitva tartani a Faluházat és a benne lévő könyvtárat.  
Hétfőn,  szerdán  s  csütörtökön  12-től  14-óráig  lenne  nyitva,  ahol  a  falugondnok  felügyelné  a 
gyermekeket, pénteki napokon 17-órától 19- óráig  pedig Horváth Gyuláné lenne a könyvtártban.  
Javasolta,  hogy  az  önkormányzat  bízza  meg  a  könyvtári  teendők  ellátásával  700  Ft/óra  díj  
összegben.  Kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy folyamatosan  tájékoztassák  a  lakosságot  a  
könyvtári  szolgáltatásokról,  hogy minél többen látogassák a faluházat.  Hozzátette,  hogy 2015. 
évben is a Deák Ferenc Megyei Könyvtár közreműködésével több ismeretterjesztő, illetve egyéb 
előadás megtartására kerül sor.
Hozzátette, hogy az önkormányzat a könyvtár és közművelődési feladatai ellátásához 2015. évben 
120 e Ft-ban részesül, melynek 10 %-át köteles a könyvtárra fordítani, akár bérjellegű kiadások 
fedezetére, akár eszköz beszerzésre.

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

14/2015. (II.16.) kt. határozat

Kányavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 1. napjától pénteki napokon 
17-órártól 19-óráig megbízza a könyvtárosi teendők ellátásával. 
A megbízási díj összege bruttó 700 Ft/óra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.
Határidő: folyamatos
Felelős:     polgármester

Bertalan Tibor polgármester elmondta, hogy a ravatalozó építési engedélye lejárt, így a Lenti  
Építésügyi  Hatóságtól  az  engedélyt  meg  kell  kérni,  ugyanakkor  a  korábban  elkészült 
tervdokumentációt  módosítani  indokolt,  mivel  célszerű  lenne,  ha  urnafal  kialakítására  is  sor  
kerülne. A tervdokumentáció módosítását követően célszerű lenne ismételten az építési engedély 
iránti kérelmet benyújtani, amennyiben kedvező pályázat kiírásra kerülne sor, úgy a ravatalozó 
felújítására be kell nyújtani a pályázatot.

A temetőben 5 m3 nagyságú zárt fém tárolóedény került megrendelésre, melynek ára 280 e Ft 
plusz áfa, ezen kívül további kiadás a hulladékgyűjtő edényzet szállítási költsége. Hosszú távon az 
edényzet megvásárlása gazdaságos megoldás, mivel csak a hulladék elszállításáért kell fizetni a 
bérleti díj nem terheli az önkormányzatot.

Bertalan Tibor polgármester elmondta, Kányavár községben lévő Lakosa hegy illetve az ahhoz 
vezető  út  a  pákai  önkormányzat  tulajdonában  van.  Az  ingatlantulajdonosok  nem  tudják 
megközelíteni hegyi birtokaikat, mivel nyáron az nagy eső tejesen tönkre tette az utat, vis maior  
pályázatot nem lehetett  benyújtani,  mivel  zártkertről  van szól.  hogy a kányavári  polgármester  
kéréssel fordult az önkormányzathoz, miszerint önkormányzatunk vásárolja meg a 3385/1 számú 
ingatlant,  melyen lévő épület  bontását  követően a hegyi  út  vonalát  beljebb lehetne,  így az út 
közlekedésre alkalmas lesz és a hegyi birtokok is megközelíthetőek lesznek. 
Páka Község  Önkormányzata   az  ingatlant  75 e  Ft-ért  megtudná vásárolni,  melyet  Kányavár 
Község Önkormányzata 37 500 Ft- al támogatna, mivel az érintett hegyrészen legnagyobb részt 
kányavári lakosoknak van birtoka. 



A polgármester javasolta az ingatlan vételárának felét támogatásként a kányavári önkormányzat  
adja át Páka Község Önkormányzatának, tekintettel, hogy mindkét önkormányzatnak érdeke a  
hegyi birtokok művelése. 

Hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

15/2015.(II.16.)kt. határozat

Kányavár Község Önkormányzata megállapodást köt Páka Község Önkormányzatával Páka által 
megvásárolandó a Páka zártkerti 3385/1 hrsz –ú alatti 3911 m2 nagyságú, gyümölcsös, szőlő és 
gazdasági épüket művelési ágú ingatlan vételárához történő önkormányzati támogatás nyújtásáról.
A képviselő-testület 37 500 Ft támogatást biztosít Páka Község Önkormányzatának az ingatlan 
vételárának kiegyenlítéséhez.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  támogatásra  vonatkozó  megállapodás 
megkötésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

7.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Bertalan Tibor polgármester

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a 

1/2015.(II.17.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2014.évi költségvetésének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8.) Adósságot keletkeztető ügyletekről döntés.
Előadó: Bertalan Tibor  polgármester

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:



16/2015. (II.16.) kt. határozat

Kányavár Község Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek - a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet, valamint a Stabilitási 
tv.  3.  § (1) bekezdése szerint  -  a  2015. évi költségvetési  évet  követő három évre várható 
összegét az alábbiak szerint állapítja meg:     

adat ezer forintban

Megnevezés
Sor- tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető  
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 
tárgyévet követő 3 évre vonatkozóan

szám 2015 év 2016. év 2017. év 2018. év
Helyi adók 1 894 900 900 950
Osztalékok, koncessziós díjak és 
kamatbevételek 2 10 10 10 10

Díjak, pótlékok, bírságok 3 783 800 820 850
Tárgyi eszközök, immateriális 
javak, vagyoni értékű jog 
értékesítése, vagyonhasznosításból 
származó bevétel

4 0 0 0 0

Saját bevételek (01+... +04) 5 1 687 1 710 1 730 1 810
Saját bevételek (05. sor) 50%-a 6 844 855 865 905
Előző év(ek)ben keletkezett 
tárgyévet terhelő adósságot 
keletkeztető ügylet mértéke 
(08+09)

7 0 0 0 0

Előző év(ek)ben Felvett, átvállalt 
hitel tárgyévet terhelő tőketartozása, 
és kamattartozása 

8 0 0 0 0

Előző években keletkezett 
adósságot keletkeztető ügyletből 
megelőlegezett pályázati támogatás

9 0 0 0 0

Fizetési kötelezettséggel 
csökkentett saját bevétel 
,tárgyévben  vállalható adósságot 
keletkeztető ügylet mértéke 
(06-07)

10 844 855 865 905

 Tárgyévben felvett, átvállalt hitel és 
annak tőketartozása 11     

Tárgy évben keletkezett adósságot 
keletkeztető ügyletből 
megelőlegezett pályázati támogatás

12     

Fizetési kötelezettség összesen 
(07+10) 13 844 855 865 905

Felelős:          polgármester 
Határidő:       folyamatos 



9.)  Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Bertalan Tibor  polgármester

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Több hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a 

2/2015.(II.17.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

10.) Interpelláció, kérdés

Interpelláció, kérdés nem hangzott el.

A képviselő-testület nyílt ülésén több napirendet nem tárgyalt.

A polgármester a nyílt ülést 11, 00- órakor bezárta

Kmf .

Bertalan Tibor             Tóthné Péter Judit 
Polgármester                   jegyző


