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Már csak néhány nap, és ismét adni és elfogadni is. Csak ez teheti Elsősorban mindenkinek 
beköszönt Karácsony szent boldoggá az embert.” Milyen EGÉSZSÉGET, boldogságot, 
ünnepe. A karácsonyt kicsi és nagy egyszerűen hangzik, és mégis békességet, anyagi biztonságot 
egyaránt várja. A kicsik sok olyan nehéz megvalósítani! és szerencsét. Végezetül Ron 
ajándékot, a nagyok pihenést, Hiszen sokan azt gondoljuk, a Cristian soraival kívánok minden 
nyugalmat remélnek tőle. Még ha szeretet természetes, de valahogy kamutilakosnak, békés, boldog 
nem is világos mindenki számára a mindennapjainkban ez mégsem karácsonyi ünnepeket: „Higgy a 
egyértelműen karácsony üzenete, jelenik meg. Kitölti életünket a szívedben és saját jóságodban, 
mégis valami szelíd, nyugodt munkahely, a kollégák, az mert ha így teszel, mások is 
érzés, végső soron valami aggódás, a gondok, problémák: ezekben fognak hinni. Higgy a 
manapság már egészen ritka életünkbe észrevétlenül belopóz- csodában, mert teli van vele az 
dolog, a szeretet árad belőle. A nak a „szürke hétköznapok”. A élet. De, ami a legfontosabb, hogy 
mindennapos megélhetési gondok karácsony azonban egymáshoz h iggy  önmagadban ,  mer t  
- amelyek napjainkban különösen vezet bennünket, nem csak egy odabenn a lelkedben rejtőzik a 
előtérbe kerültek - elhalványulnak, ünnep, hanem egy érzés. Szép- csoda, a remény, a szeretet és a 
ha kigyúlnak az ünnepi fények. ségét nem az ajándékok nagy- holnap álmai.”
A karácsony a kereszténység ságával kell mérnünk, hanem egy Az év végéhez közeledve, 
egyik legfontosabb ünnepe, olyan ajándékkal, amiből min- köszönetet mondok mindazok-
amelyben Jézus születésére denki részesülhet, amit mindenki nak, akik egész évben segítették 
emlékezünk.  Kétezer  éve  adhat, ez pedig a szeretet. A ka- településünk fejlődését és az 
Betlehemben, egy pajtában rácsonyt megelőző hetekben a önkormányzat munkáját. Így 
született Jézus és kereszt-haláláig várakozást, a nyugodt készü- köszönöm a Képviselő-testület, 
tanított, gyógyított, csodákat tett, lődést kellene előtérbe helyez- az Önkormányzati hivatal, az 
segített az embereken. Az ő nünk. A karácsony nemcsak a iskola, az óvoda, egészségügy, a 
eljövetelét ünnepeljük ezen a keresztény emberek számára tanyagondnok, a közfoglalkozta-
napon. Az Advent négy hete arra fontos ünnep, hanem a világon tásban dolgozók munkáját. 
szolgál, hogy kellőképpen mindenhol örömnap. Eredeti Köszönöm az idősek Klubja 
felkészülhessünk lélekben erre. üzenete valamiért az évek során dolgozóinak, hogy az egyre 
Az Adventnek hangjai, fényei, kicsit elveszett, a szeretet időn- nehezedő körülmények között 
i l lata,  jelképei vannak, a ként elhalványulni látszik. Fényét helytálltak, és jó színvonalon 
karácsonyhoz vezeti el az embert. azzal tudjuk erősíteni, ha a látták el feladataikat. Külön 
A karácsony pedig egymáshoz karácsonyfa alá az ajándékokkal köszönöm az idei évben a Covid-
vezet bennünket.  A karácsony együtt elhelyezzük szívünk szét- 19 miatt az Egészség-ügyben 
nem csak egy ünnep, hanem egy áradó szeretetét is. Ezt az ünnepet dolgozók fáradságot nem kímélő 
érzés. Az ünnepen az ember az emlékezés, az együttlét munkáját, az Alapszolgáltatási 
hajlandó félretenni az ellentéteket élménye, a boldogság érzése Központban dolgozóknak a 
és ha csak rövid időre is, de békét különbözteti meg a hétköz- szociális étkeztetés, a házi 
köt embertársaival. Az ünnep napoktól. Egymásra mosolygunk, gondozás lebonyo-lításában az 
szépségét nem az ajándékok mert együtt lehetünk. áldozatos munkájukat!
nagyságával kell mérnünk, Meggyújtjuk a gyertyákat, és 
hanem egy olyan ajándékkal, emlékezünk azokra is, akik már 
amiből mindenki részesülhet, nincsenek velünk!
amit mindenki adhat, ez pedig a Őrizzünk meg ebből az ünnepi 
szeretet. Az összetartó család kell, pillanatból morzsákat az eljö- Balog Imréné polgármester 
hogy ápolja az ünnepelni tudás vendő év hétköznapjaira azért, Hegedűs László aljegyző
művészetét és adja át azt a hogy azokból is kicsit ünnepit, 
következő nemzedéknek. kicsit méltóságteljeset, a hétköz-
„Az egyedüli dolog, amiért napitól eltérőt varázsoljunk. 
érdemes ezen a földön élni, az az, Mit is kívánhatnánk magunk-
hogy az ember tudjon szeretetet nak a következő évre?

Áldott, békés szeretetteljes 
karácsonyt és boldog új évet 

kívánunk mindenkinek!

Szociális célú 
tüzelőanyag támogatás
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A grémium a soron következő képviselő-testületi ülésen (október) 
az alábbi napirendi napirendi pontokat fogadta el meg-
tárgyalásra;
Napirend: 

1. Kamut Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 
módosítása
Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

  Hegedűs László aljegyző
2. A 2021. évi költségvetési koncepció megtárgyalása

Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
 Hegedűs László aljegyző

3. A 2021. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

 Hegedűs László aljegyző
4. Bejelentések

Tárgy: Kamut Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 
módosítása
Balog Imréné polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat a 2020. 
évi váratlan események hatására - COVID-19 veszélyhelyzet - a 2020. 
évi eredeti költségvetését kénytelen volt módosítani a 2020. április 28-
án kiadott polgármesteri rendeletben. Ezen rendelkezést, illetve 
rendelet-módosítást később a Képviselő-testület 2020. júniusában 
megerősítette, jóváhagyta, így a módosult bevételi főösszeg 
180.272.000 Ft, a kiadási főösszeg 180.272.000 Ft volt.
Az Önkormányzat költségvetését a 2020. II. negyedévi (2020. 
szeptember 30-ig) ismert gazdálkodási, könyvelési adatok alapján 
újból módosítani szükséges, mivel jelentősen megváltoztak a bevételi 
és kiadási főösszegek.
Az Önkormányzat év közben előre nem tervezett többlet forráshoz 
(bevételhez) jutott, illetve ennek hatására az önkormányzati kiadási 
főösszegek is megváltoztak, megemelkedtek, továbbá egyéb költség 
átcsoportosításokra került sor az elfogadott költségvetési 
előirányzatokon belül. Az Önkormányzat eredeti bevételi 
előirányzata 185.801.000 Ft, a módosított előirányzat 313.894.000 Ft, 
eredeti kiadási előirányzata 185.801.000 Ft, a módosított előirányzat 
313.894.000 Ft lett.
Ennek eredményeként a 2020. évi költségvetés javasolt módosított 
bevételi főösszege 313.894.000 Ft, a módosított kiadási főösszege 
313.894.000 Ft-ra változik.
Az Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz, a Hunya-Murony-Kamut 
szennyvízelvezetés, tisztítás települési agglomerációs tanulmányterv 
elkészítéséhez, kifizetéséhez kapcsolódik. A tanulmányterv összegét a 
vállalkozóknak Kamut Község Önkormányzata fizette ki, melyhez a 
másik két település lakosságarányosan hozzájárult.
Az Önkormányzat bevételeinek 2020. I. féléves teljesülése az 
adóbevételek tekintetében nem az előirányzatnak megfelelően 
teljesült. A koronavírus járvány megjelenése következtében 
bevezetett kormányzati intézkedések, a helyi iparűzési adó 2019. évi 
elszámolásának határidejét 2020. május 31. napja helyett szeptember 
30. napjában határozták meg. Ezzel az adóbevétel várható 
realizálásának ideje eltolódott.
Az egészségügyi dolgozók 2020. évi egyszeri bérkiegészítése 
jogcímen beérkezett és kifizetett összeg is módosította az eredeti 
előirányzat bevételi és kiadási oldalát. 
A folyószámla hitelkeret egy részének átmeneti igénybevétele 2020. 
június 30-án, az elmaradt adóbevételek működési bevételek miatt 
szükségessé vált. Időközben ennek átmeneti igénybevétele megszűnt.
Balog Imréné polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítását fogadja el.
Szlancsik Árpád képviselő az előterjesztett 2020. évi költségvetésről 
szóló 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet-
tervezetet jónak tartja és javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet jónak tartja és 6 igen 
szavazattal – egyhangúan – a következő rendeletet alkotja: Kamut 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (X.29.) 
önkormányzati rendeleteAz önkormányzat 2020. évi 
költségvetéséről szóló 1/2020. (I.30.). önkormányzati rendelet 
módosításáról

Tárgy: A 2021. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény jelenleg 
érvényben lévő szabályozása költségvetési koncepció készítését 
nem írja elő, de a 2021. évi költségvetés tervezéséhez azonban 
elengedhetetlen a jövő évi tervek, elképzelések megfogalmazása, 
egy átfogó koncepció kidolgozása, mely meghatározza a főbb 
irányvonalakat.  
A koncepció elsődleges célja a következő évi költségvetés 
kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések 
meghatározása. 
A koncepció elkészítéséhez Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban:Kvtv.) , 
illetve az egyes feladatellátásokra vonatkozó szakmai és ágazati 
jogszabályok állnak rendelkezésre. 
A „koncepció” tartalmára vonatkozó kötelező előírás nincs, célja az, 
hogy bemutassa a következő éve várható pénzügyi kondíciókat, 
útmutatást adjon a tervezés menetére, meghatározza a 2021.évi 
költségvetés tervezésének fő irányait, szempontjait.
 Az Önkormányzatnak javasolt számba venni mindazon bevételeket 
és kiadásokat, amelyek a tevékenységével kapcsolatosak, 
jogszabályon vagy szerződési, megállapodási (különösen többéves) 
kötelezettségen alapulnak, a tapasztalatok alapján rendszeresen 
előfordulnak, az önkormányzat vagyonának hasznosításával 
függenek össze.  
A tervezés jelenlegi szakaszában a feltételek nem teljeskörű ismerete 
mellett is meg kell határoznunk a koncepcionális célokat, valamint 
számba kell vennünk a helyben képződő bevételeket és az ismert 
kötelezettségekeinket.
 A koncepcionális célok meghatározásánál feltétlenül fontos, hogy az 
előző évek során érvényesülő gazdasági tendenciákat figyelembe 
vegyük és azokból a következő évi tervezéshez levonjuk a megfelelő 
következtetéseket.
A 2021. évi tervezési irányokat meghatározó alapelvek, keretek:

· az önkormányzat és az intézmények racionális és 
zavartalan működési feltételinek biztosítása

· Az önkormányzat és intézményeinek működését, a 
feladatellátás szervezeti kereteit a leghatékonyabb 
formában biztosítani,

· A költségvetés elkészítésekor a jogszabályban, 
szerződésben, megállapodásban szereplő kiadások 
elsődlegességét biztosítani kell,

· A nem kötelező feladatok f inanszírozásának 
felülvizsgálata,

· Az elnyert pályázatok megvalósítása.
Bevételek tervezése
A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt kell 
helyezni az önkormányzati és az intézményi saját bevételek pontos 
számbavételére, a bevételi források teljes körűségére.
 A 2021. évi költségvetés összeállításánál mind az intézményi, mind 
pedig az önkormányzati saját bevételeket a reálisan beszedhető, 
teljesíthető mértékben kell terveznünk ahhoz, hogy az állami 
költségvetésből megillető bevételekkel együtt teljesíthető kiadási 
szintet lehessen tervezni.
Az önkormányzat saját bevételei nem bővülnek, mivel nem 
tervezünk adómérték emelést, sem pedig új adó bevezetését.
A költségvetési törvény támogatási struktúrája alapján nem, vagy 
csak kisebb mértékben lesz mód rendkívüli állami támogatások 
igénybevételére.
Helyi önkormányzatok támogatása 
A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási 
rendszere a 2021. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz 
igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben 
történik. 
A koncepció elkészítésénél a 2021.évi költségvetési törvény alapján 
látható, hogy az állami támogatások forrás struktúrája a 2020. évhez 
képest minimális mértékben változott.
A 2021. évi állami hozzájárulásra vonatkozó mutatószám felmérésre 
és igénylésre októberben került sor, melynek alapján a Magyar 
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Államkincstár várhatóan a Kvtv. szerint 2021. január, február hónap 
15-ig igazolja vissza az önkormányzatunkat megillető állami 
támogatások pontos összegét.
A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján Kamut Község 
Önkormányzata összességében az előző évi állami támogatással 
számolhat, mivel egyes támogatások növekednek, de a gépjárműadó 
teljes összegének elvonásával bevétel kiesés keletkezik. 
Fontos ismételten rögzíteni, hogy A Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. számú melléklete 
szerint a települési önkormányzatot megillető egyes költségvetési 
támogatásokat, azonban 2021-ben is csökkenti az ún. „beszámítás” 
összege, mely a helyi önkormányzatok iparűzési adóalaphoz 
viszonyított elvárt bevétele miatt történik. 
Települési önkormányzatok működésének támogatása
· Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a 

klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási 
feladatok, településüzemeltetés, helyi adóigazgatás stb.) teszik ki. 

Az önkormányzati hivatal működésének támogatásának fajlagos 
összege 5 450 000 Ft/főről  
5 475 000Ft/főre emelkedett.
1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és 

gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb 
támogatására összegéről még nincs döntés. (2020. évi támogatás 11 
500 e Ft )
Ezt a támogatást befolyásolja, hogy a Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat feladatellátást 2020. január 1. napjától Köröstarcsa Község 
Önkormányzata végzi, mivel 2020. január 1. napjától létrejött a 
Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal Kamuti Kirendeltsége. A 
székhely település Köröstarcsa és a jogalkotó a székhely település 
önkormányzatának hatáskörébe telepítette a Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálat feladatellátását. Igy ezen jogcímű támogatásra nem 
vagyunk jogosultak. 
A szociális kötelező feladatok ellátása 2021. évben is a Mezőberény 
Város Önkormányzata és Kamut Község Önkormányzata között 
létrejött feladatellátási megállapodással valósul meg a Mezőberényi 
Városi Humánsegítő Szociális Szolgálaton keresztül. Ezen feladat 
normatív támogatást az intézmény igényli le, így a Kamut Község 
Önkormányzatának költségvetését az önkormányzati hozzájárulás 
tervezett összege befolyásolhatja.
Agyermekétkeztetéssel kapcsolatban a kb. 106 980,- Ft támogatással 
számolhatunk.
2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 

támogatása
Ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési 
feladatokhoz 2 270e Ft támogatás várható. 
Működési célú átvett pénzeszközök
Az önkormányzat kötelező feladatai körében ellátandó az orvos, 
iskolaorvos, védőnői és iskolavédőnői szolgálat, melyet az NEAK 
átadott működési pénzeszköz útján finanszíroz. A 2021.évi 
finanszírozásnál számolnunk kell a kötelező ágazati béremelés 
hatásával így 24 660e Ft finanszírozás várható.
Közhatalmi bevételek 
Közhatalmi bevételek közé az önkormányzat által megállapított helyi 
adók, átengedett bevételek, valamint egyéb bevételként a végrehajtási 
költségátalány, a mulasztási bírság, továbbá a késedelmi pótlék 
bevételek tartoznak. 
Az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrásai továbbra is a helyi 
adókból származó bevételek.
Az önkormányzat 2021. évben adómérték emelést, új adónem 
bevezetését nem tervezi, ha erre a jogszabályi változások, illetve 
egyéb külső kényszerítő körülmények nem késztetik.
 A helyi adók rendszere már 2020.évben megváltozott. A gépjárműadó 
2020. január 1. napjától teljes egészében 100 %-ban elvonásra került. 
Az iparűzési adóbevétel tekintetében is változásra számíthatunk, de 
reménykedünk, hogy a bevétel továbbra is teljes egészében az 
önkormányzat saját bevétele marad és hozzájárul a feladatok 
ellátásához és a fejlesztések költségeihez.
A helyi adóknál az előző évi irányelveket kell alkalmazni a tervezés 
folyamán, a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell 
a reális tervezésre, hiszen ezek a bevételek a költségvetésen belül 
arányában a legjelentősebb tételek. 

Fontos, hogy az adóhátralékok szigorú behajtása 2021. évben is 
induljon el ismét. 
A koncepció tervezett bevételi előirányzatait a 2020. szeptember 30-
án fennálló kivetett adóállomány, valamint a 2020. évben befolyt 
adóbevételek figyelembevételével kalkuláltuk.
A működési bevételeket döntően bázis szinten, a teljesítési adatok 
figyelembevételével indokolt tervezni. 
Ezen tervezett bevételi források között szerepelnek 

· a szolgáltatások ellenértéke,
- Helyiségek bérleti díj-/ Művelődési Ház-Piac-Bérlakások/
- Közterületfoglalási díj

· a közvetített szolgáltatások ellenértéke
-Továbbszámlázott díjak (bérleti díj, Alföldvíz, a tulajdonosi 
bevételek,
-Használati díj (Bérleti díj: Invitel, DIGI)

·  az intézményi étkeztetés, térítésdíj bevételek,
-szociális étkeztetés térítési díja

· működési célú ÁFA bevételek. 
-kiszámlázott szolgáltatások után felszámolt ÁFA

E tételeknél bevétel növekedéssel nem számolunk, a tervezés 
pesszimista szemléletben történik, a 2020.évi tény adatokból 
indulunk ki.
2021. évre ezen bevételi jogcímen (önkormányzati mindösszesen) 
koncepció szintjén 12 563e Ft-tal számolunk. 
A felhalmozási bevételek tekintetében 2021. évre összességében 118 
209e Ft bevétellel számolunk, mely magába foglalja a 
Az önkormányzati telkek értékesítéséből származó bevétellel addig 
nem számolunk, míg a tényleges értékesítés meg nem történik.
A folyamatban lévő pályázatok forrását már 2019-ban 2020-ban meg-
kaptuk előleg formájában, azért ezzel a bevétellel nem kell számolni.
A pénzmaradvány része 
Maradványt képez a 2020. évben megnyert pályázati támogatásók fel 
nem használt része:

· Magyar Faluprogram –Közösségi tér fejlesztése, 
· Járda anyagtámogatása, 
· belvízprogram II. ütem, 
· Ravatalozó felújítása, 

A 2019.évi gazdálkodás során képződő megtakarítás a 2020. évre 
rendelkezésre álló forrásainkat növeli, azonban ennek összege csak 
2020. év elején lesz megállapítható. Koncepció szintjén, a 2019. éves 
bevételi teljesítési adatok alapján kb.80 000 e Ft várható 
maradvánnyal számolunk, mely egyrésze már képviselő-testületi 
döntés alapján egyes beruházások miatt kötelezettséggel terhelt.
Összeségében a 2021. évi bevételek becsült összege a koncepció 
alapján a 2020. évhez képest csökkenő tendenciát mutat.
Kiadások tervezése
Legfontosabb feladat a kötelező feladatok ellátása település 
üzemeltetés fenntartás.  Fejlesztések terén a cél a település fejlődése. 
Az általános infrastruktúra-fejlesztés után a lokális-parciális 
fejlesztések és szolgáltatások bővítése, javítása következik. 
Elsődleges fejlesztési  cél  szennyvíz csatornahálózat,  
szennyvíztisztítótelep megvalósulása, belterületi utak korszerűsítése, 
járdák felújítása.
A fejlesztések azonban nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok 
ellátását, működést és a már meglévő értékek fenntartását. Ezért 
figyelemmel kell lenni arra, hogy a 100 %-os támogatottsági 
intenzitású pályázatok benyújtására kerülhet sor. 
A megfogalmazott elvárások, amely prioritásokat, hangsúlyokat és 
értékeket emelnek ki:

1. Az elért eredmények meglévő értékeinek megőrzése,
2. A megszokott kiegyensúlyozott gazdálkodás, pénzügyi 

stabilitás, takarékosság
3. A közszolgáltatások biztonságos és jó színvonalú 

fenntartása
4. Pályázati, önkormányzati és egyéb források bevonásával 

belterületen a burkolt utak javítása, 
5. Az oktatási és nevelési intézmények megtartása a Szeged -

Csanádi Egyházmegyével együttműködve, 
6. A sportpálya területén tárgyi eszközök (padok, korlátok 

korszerűsítése, külső vizesblokk létesítése, a sportélet 
gazdagítása



ÖNKORMÁNYZATI HÍRMONDÓ 2020/244

7. Új térségi szennyvíz csatornahálózat, szennyvíztisztítótelep 
létesítése,

8. Szolgálati lakás program, 
9. önkormányzati tulajdonú intézmények energetikai 

fejlesztése, 
10. Szociális ellátórendszer fenntartása
11. Új közösségi ház létesítése, programokkal való megtöltése 

minden korosztály számára
12. Civil szervezetekkel, közösségekkel, egyházakkal való 

együttműködés, 
13. Kamerarendszer fejlesztése (iskola, műfüves pálya)
14. Egészségház további fejlesztése (kerítés felújítása)
15. Temetőfejlesztés
16. Testvértelepülési kapcsolat fenntartása, 
17. Együttműködés a térség településeivel.

Működési kiadások
A költségvetés tervezésekor az erőforrásokat minden területen a 
költségvetési intézményrendszer működőképességének fenntartására 
és az önkormányzati kötelező alapfeladatok ellátására kell 
koncentrálni, tehát a tartós bevételi források nagyságrendjéhez kell 
igazítani a kötelező feladatok ellátását és a fennmaradó maradvány 
mértékére figyelemmel lehet dönteni az önként vállalt feladatok 
köréről és pénzügyi forrásáról.
A település működtetésével, támogatási rendszerével kapcsolatos 
kiadások tervezésénél továbbra is a bevételi korlátok meghatározók, 
a kiadások tervezésénél elsődleges és a jövő évi gazdasági helyzetben 
kiemelkedően fontos, hogy a kötelezően ellátandó alapfeladatokra a 
forrást biztosítani tudjuk.
A 2021. évi bevételi forrásokra tekintettel a működési kiadások 
tervezésénél elsődleges, meghatározó szempont, hogy a kötelező 
feladatellátás, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt 
feladatok finanszírozása biztosítható legyen.  
Kiemelt figyelmet kell fordítani a pályázati lehetőségek felkutatására, 
mely beruházások, fejlesztések, rendezvények megvalósításának 
pénzügyi fedezeteként szolgálhat. 
A pályázati kiírások figyelemmel kísérése és nyomon követése 
prioritást kell, hogy élvezzen. 
A működési kiadások közé tartoznak a személyi juttatások, a 
munkaadót terhelő járulékok, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli 
juttatása (szociális alapon) és az egyéb működési kiadások 
(támogatások).
A működési kiadásokon belül a személyi juttatások tervezésére 
vonatkozóan az alábbi tervezési irányelveket javaslom a Képviselő-
testületnek elfogadásra.
A személyi juttatások kiadásainak nagyságát elsősorban a vonatkozó 
törvényi szabályozások határozzák meg.
Egyéb nem rendszeres juttatások tekintetébenaz intézmények 
költségvetésében számolni kell a jubileumi jutalom előirányzatának 
tervezésével. 2021. évben 1 fő részesül jubileumi jutalomban. 
Előzetes írásos nyilatkozattétel formájában szükséges áttekinteni a 
nők 40 éves nyugdíjba meneteli lehetőséggel élni kívánó 
munkavállalók körét.
A cafetéria-juttatás 2021. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 
forintot.
Tervezni kell a munkába-járással kapcsolatos kiadásoknak a fizetési 
számlához kapcsolódóan a munkavállalónak adható bankszámla-
hozzájárulás mértéke 1 000,-Ft/hó/fő, melyet a 2021. évi 
költségvetésben kell tervezni.  
2021. január elsejétől változik a minimálbér és a garantált 
bérminimum összege is a még 2018 végén megkötött 2 éves 
béralkunak megfelelően. Mindkét bér 8%-os értében emelkedik 2021-
ban a 2020-as összegekhez képest.
2021 január 1-től a minimálbér összege bruttó 160.920 Ft.
2021 január 1-től a garantált bérminimum összege bruttó 210.600 Ft 
lesz.
A költségvetési törvény szerint nem változik a köztisztviselői 
illetményalap összege, továbbra is 38 650,- Ft, azonban a Kvtv. 59. § 
(6) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a helyi önkormányzat 
képviselő-testülete rendeletben 2021. évben - az önkormányzat saját 
forrásai terhére - a Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott 
köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot magasabb 
összegben állapítsa meg. 

A Hivatal esetében a 2019.  évben megkezdett illetményalap növelése 
szükséges, a szakemberek megtartása érdekében – 2021.évre 
vonatkozóan javasoljuk a 2020. évivel azonos szinten 46 830,- Ft-ban 
meghatározni az illetményalapot. 
Foglalkoztatáspolitikai célok 
Az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetési 
rendeletében javasolt létszámok a következőképpen alakulnának: 

Személyi juttatásokkal kapcsolatos tervezési alapelvek: 
· A személyi juttatásokat a Költségvetési törvényben meghatározott 

38.650 Ft-os illetményalap helyett - a saját források terhére – 46 
830 Ft-os illetményalappal a bértábla, a kinevezési okiratok, 
munkaszerződések, és az évközi kötelező teljesítményértékelés 
adatainak figyelembevételével kell megtervezni.

· A köztisztviselők esetében a személyi illetmény megállapítására 
bérfedezetet kell biztosítani.  

· A soros előrelépést valamennyi intézménynél tervezni kell. 
· A számítások során a várható minimálbér és a garantált 

bérminimumra emelés hatásával számolni kell. 
· A jubileumi jutalom tervezése a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § (1) bekezdése és a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 150. 
§ (1) bekezdése alapján történik. 

·   A béren kívüli juttatásoknál a Költségvetési törvényben 
engedélyezett éves szinten 200.000 Ft-os összeggel tervezünk, 
amely összeg a munkáltatót terhelő juttatásokat is tartalmazza. 

· A fizetési számlához kapcsolódóan Költségvetési törvény alapján 
kerül meghatározásra a foglalkoztatottnak havonta adható 
bankszámla-hozzájárulás mértéke, mely 2021. évben legfeljebb 
1000 forint/hó. 

· A személyi juttatásokon belül a munkába járással kapcsolatos 
utazási költségtérítés tervezésénél a munkába járással kapcsolatos 
utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 
alkalmazása szükséges. A rendelet alapján járó a munkába járással 
kapcsolatos költségtérítés tervezhető.

·   A tervezésnél figyelembe kell venni a kötelező továbbképzések 
költségét. 
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· Az engedélyezett létszámot a Képviselő-testület koncepcióban 
elfogadottak alapján a jövő évi költségvetési rendeletben 
határozza meg. 

A személyi jellegű kifizetések emelkedő terheit csökkentheti kis 
mértékben, hogy a szociális hozzájárulási adó 2020. július 1-jétől 
2,5 százalékponttal 17,5%-ról 15 %-ra csökkent. A reálkereset 
alakulásának függvényében – 2020 folyamán – további 2 
százalékponttal mérséklődhet a szociális hozzájárulási adó kulcsa.
Dologi és egyéb folyó kiadások
A működési költségeket érintően törekszünk a jól átgondolt, 
takarékos, a reális szükségletek felmérésével történő tervezést 
követni, szem előtt tartva az intézmények egyedi igényeit, valamint a 
váratlan események miatt bekövetkező ad hoc kiadások fedezetét is 
biztosítani.
A dologi kiadások tervezésénél az ésszerű takarékosság 
követelményének érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes 
kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat. 
A költségvetési szerv dologi kiadásainak jelentős hányadát az 
épületek, építmények fenntartással kapcsolatos közüzemi 
szolgáltatások igénybevétele teszi ki, elsődlegesen és minden más 
kiadást megelőzően meg kell tervezni ezek fedezetét.
Valamennyi szolgáltatás vásárlást, vállalkozói szerződést, megbízási 
szerződést, munkaszerződést, bérleti szerződést át kell tekinteni. 
2021. évben a tervezésnél figyelembe kell venni a belépő új 
feladatokat. Háziorvosi feladatok, üzemeltetési költség jelentős 
növekményével kell számolnunk.
A szociális étkeztetéshez kapcsolódó a vásárolt étkezés kiadásának 
emelkedését csak részben ellensúlyozza az állami támogatás, mivel a 
szállító 2021. évre áremeléssel kalkulál.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadásokat (a 
szociális rendelet alapján adott támogatások) települési 
támogatásokat a szociális rendelet alapján szintén a bázis év várható 
teljesítési adatainak a figyelembevételével javaslom tervezni. 
Az egyéb működési célú kiadásokon belül egyrészt az 
államháztartáson belülre (pl: igazgatási díjak), illetve az 
államháztartáson kívülre (pl: civil szervezetek, alapítványok) nyújtott 
működési támogatások tervezésénél a bázis év teljesítési adatai az 
irányadók. 
Továbbra is kiemelt feladat a civil és nonprofit szervezetekkel való jó 
együttműködés. Az
önkormányzati támogatás feltételeinek megfelelően működő, 
bejegyzett, az évenkénti elszámolási kötelezettséget teljesítő 
egyesületek, szervezetek éves működését, fejlesztések 
megvalósításához az önkormányzat saját forrásból támogatást 
biztosít.
Javaslom, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a jövő évi 
költségvetésben is a tervezés során legyen szempont megfelelő 
mértékű tartalék biztosítása, amely a biztonságos gazdálkodás 
egyik fontos garanciájaként az év közben jelentkező, nem tervezhető 
feladatok gyors megvalósítását teszi lehetővé, valamint az 
esetlegesen elmaradó bevételek pótlására is szolgál. 
Önkormányzat fejlesztési tervei 
A 2021. évi esztendőben elsődleges prioritást kell, hogy élvezzen a 
folyamatban lévő beruházások befejezése, valamint a pozitív 
elbírálásban részesült pályázataink megvalósítása.  
Felhalmozási kiadások 
Tervezett beruházások, felújítások 
A 2021. évi tervezés során figyelembe kell venni a folyamatban lévő 
beruházásokat, a korábbi képviselő-testületi döntéseken alapuló 
elkötelezettségeket és számba kell venni a konkrétan tervezhető 
fejlesztési bevételeket és ezt követően lehet meghatározni a 
költségvetésben a fejlesztési célok megvalósításának sorrendjét. 
Fel kell mérni az intézményeknél a már nem halogatható szükségessé 
vált felújításokat ( óvoda tisztasági festés, iskolai tantermek tisztasági 
meszelése) és azok várható kiadásainak ismeretében a rendelkezésre 
álló forrásaink függvényében megvalósításukkal számolni kell a 
költségvetés készítése során. 
A felhalmozási kiadásoknál a 2020. évről áthúzódó és 
kötelezettségvállalással terhelt, folyamatban lévő fejlesztéseket be 
kell tervezni, valamint figyelembe kell venni az előző évről áthúzódó 
meg nemvalósult célokat is.

A pályázati lehetőségek folyamatos vizsgálata mellett azonban újabb 
fejlesztések csak abban az esetben vállalhatók, amennyiben a 
támogatási intenzitás kedvező és az önerő biztosítható. A fejlesztési 
célokat rangsorolni kell különös tekintettel a pályázati források 
ismeretében.
Folyamatban lévő beruházások:
· Magyar Faluprogram - Óvodaudvar fejlesztése,
· Ravatalozó korszerűsítése, 
· Közösségi tér kialakítása létesítése
· Közép utca, Dózsa György utca járda felújítása,
· TOP-2.1.3-16 Település környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések, belvíz II. ütem, 
· Magyar Faluprogram- Kerékpárút fejlesztése
Pályázati célok:
· Kamut és Térsége (Hunya, Murony) Szennyvízcsatornahálózat, 

szennyvíztisztítótelep megvalósulása, 
· Járdaépítések folytatása, 
Az önkormányzati utak állapotát figyelembe véve, azok teljes körű 
felújítására, karbantartására a feladatfinanszírozás összege nem 
elegendő, az uniós és hazai pályázati forrásokat folyamatosan kutatni 
kell. 
Működés kapcsolódó fejlesztés:
· Közterületi kamera rendszer bővítése
Összefoglaló 
Összegzésként elmondható, hogy önkormányzatunknak a jövőben is 
fő célja, a működőképesség biztosítása, az eddigi szolgáltatások 
színvonalának megőrzése, valamint a fejlesztési lehetőségek ésszerű, 
szükségletekhez igazodó kihasználása.
Továbbra is fontos a reális szükségletek felmérése, az önkormányzati 
célok, elképzelések megvalósíthatóságának objektív értékelése, az 
önkormányzati fenntartású intézmények folyamatos működését, 
gazdálkodásának stabilitását biztosító intézkedések megtétele.
Követelményként fogalmazódik meg a működési bevételek és a 
működési kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és a 
felhalmozási kiadások költségvetési egyensúlyának biztosítása. 
A 2021. évi költségvetés tervezésénél továbbra is alapkövetelmény a 
működési hiány nélküli, körültekintő, óvatos, a kötelező feladatokat 
előtérbe helyező költségvetési gazdálkodás.
Balog Imréné polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a 
költségvetési koncepció benyújtásával kapcsolatos az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) 
bekezdésében előírt kötelezettséget az önkormányzatok számára a 
2014. évi XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdése 2014. szeptember 30. 
napjával hatályon kívül helyezte. Ennek megfelelően már nincs a 
következő évre szóló költségvetési koncepció benyújtásának olyan 
jogszabályi háttere, mely azt kötelezővé tenné, azonban egy alapos, 
jól előkészített koncepció meghatározó eleme a mindenkori 
költségvetés elkészítésének. 
A költségvetési rendelet-tervezetet a tervszámoknak megfelelően kell 
előkészíteni. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a 
tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása 
esetén lehet eltérni, az eltérést és annak indokát a költségvetési 
rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.
Az Önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a 
kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, valamint a 
Kormány következő évre vonatkozó gazdaság- és pénzügypolitika fő 
irányainak (adópolitika, költségvetési politika céljai) 
figyelembevételével kell összeállítani.
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 
XC. törvény értelmében került összeállításra, amelyben elsősorban az 
önkormányzat működésével és a fejlesztésekkel kapcsolatos 
stratégiai döntéseket, jövőbeli irányokat szükséges meghatározni, 
majd ezt követően a költségvetési tervezés időszakában lehet konkrét 
feladatokra, tevékenységekre bontani az egyes elemeket.
A feltételek nem teljeskörű ismerete mellett is meg kell határozni a 
koncepcionális célokat, valamint számba kell venni a helyben 
képződő bevételeket és az ismert kötelezettségeket.
A 2021. évi tervezési irányokat meghatározó alapelvek, keretek:
- az Önkormányzat és az intézmények racionális és zavartalan 

működési feltételeinek biztosítása
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- az Önkormányzat és intézményeinek működését, feladatellátás 
szervezeti kereteit a leghatékonyabb formában biztosítani

- a költségvetés elkészítésekor a jogszabályban, szerződésben, meg-
állapodásban szereplő kiadások elsődlegességét biztosítani kell

- a nem kötelező feladatok finanszírozásának felülvizsgálata
- az elnyert pályázatok megvalósítása 
Balog Imréné polgármester várja a képviselők kérdéseit, 
hozzászólását, véleményét az elhangzottakkal kapcsolatban.
Egyéb hozzászólás nem lévén javasolja a 2021. évi költségvetési 
koncepciót az előterjesztett határozati javaslattal elfogadni.
A Képviselő- testület az elhangzott javaslattal egyetért és 6 igen 
szavazattal – egyhangúan – a következő határozatot hozza:
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi 
költségvetési koncepciót az előterjesztésben foglaltak szerint 
elfogadja. 
Tárgy: A 2021. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Hegedűs László aljegyző elmondja, hogy „A Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) 
bekezdésében,  i l le tve A költségvetési  szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi 
önkormányzat éves belső ellenőrzési tervét a Képviselő-testület előző 
év december 31. napjáig hagyja jóvá. A belső ellenőrzés keretében 
gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.  
Kamut Község Önkormányzata belső ellenőrzési feladatait külső 
szolgáltató látja el.
A 2021. évi ellenőrzési terv az előző időszakban lefolytatott 
ellenőrzések tapasztalataira, a kockázatelemzés alapján felállított 
prioritásokra, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló 
erőforrásokra alapozva került elkészítésre. 
Az ellenőrzés tárgya:
-  2019-2020. évi munkaerőpiaci, közfoglalkoztatási támogatások 

ellenőrzése. Támogatások cél szerinti felhasználásának 
vizsgálata.

Balog Imréné polgármester javasolja a 2021. évi belső ellenőrzési 
tervet az előterjesztés szerinti határozati javaslattal elfogadni. 
A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 6 igen 
szavazattal – egyhangúan – a következő határozatot hozza:
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztett 2021. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztésben 
szereplő feladatok meghatározásával elfogadja.
Tárgy: Bejelentések 
Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy aktuálissá vált az Invitel 
Zrt. bérleti díjának megtárgyalása, módosítása. Elmondja, hogy évek 
óta nem módosult a fizetendő bérleti díjának mértéke. Tekintve, hogy 
a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. bérleti díja 650.000 Ft/év, így az 
Invitel Zrt. bérleti díját javasolja megemelni 650 000 Ft-ra évente. 
Minden év január 31-ig kell kiállítani a számlát a bérleti díjat 
fizetőnek, 60 napos fizetési határidő megállapításával.
Balog Imréné polgármester várja a képviselők véleményét az 
elhangzottakkal kapcsolatban.
Kertész Sándor képviselő egyetért a bérleti díj emeléssel, javasolja az 
új összeg elfogadását.
Több kérdés, vélemény nem lévén Balog Imréné polgármester 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hozza meg határozatát az 
Invitel Zrt. bérleti díj emelésével kapcsolatban.
A Képviselő- testület az elhangzott javaslattal egyetért és 6 igen 
szavazattal – egyhangúan – a következő határozatot hozza:
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy az Invitel Zrt.-vel már megkötött bérleti szerződés díját 
módosítja bruttó 650.000 Ft/év, azaz hatszázötvenezer forint/év 
összegre. A módosításról szóló tájékoztatással megbízza a 
polgármestert.
Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy mivel elkészült a műfüves 
pálya, aktuálissá vált a pályahasználat bérleti díjának megtárgyalása. 
A pályának nem lesz értéke, ha nincs bérleti díj.
Hegedűs László aljegyző szerint kihasználtság esetén - amire jó esély 
van - számítani kell a pálya karbantartási költségére is.
Balog Imréné polgármester 2020. november 01-től kezdődően 
javasolja bruttó 5.000.-Ft/megkezdett óra összegben megállapítani a 
bérleti díj összegét, amennyiben éjszakai világítás szükséges a pálya 
használatához, úgy a bérleti díj bruttó 6.000.- Ft/megkezdett óra.

Szlancsik Árpád képviselő érdeklődik, hogy ki fogja kezelni a bérleti 
díjat?
Balog Imréné polgármester válaszul elmondja, hogy Szlancsik János 
önkormányzati hivatal dolgozója és Salamon Andrea pedagógus.
Szűcs Mátyás képviselő és mint a Kamuti Sportkör Egyesület elnöke 
érdeklődik, hogy a megállapított bérleti díj mértéke az Egyesületre is 
vonatkozik? Vannak olyan időszakok, főleg télen, január közepétől 
heti 2-3 alkalom március közepéig, amikor a sportpályán nem tudnak 
edzést tartani. 
Szlancsik Árpád képviselő véleménye szerint a pálya önkormányzati 
tulajdon, önkormányzati önerőből épült, kamutiaknak. Meg kell 
határozni, hogy kik használják. Nem gondolja, hogy a helyi civil 
szervezetektől pénzt kellene kérni. Rongálás esetén viszont javasolja 
a bérleti díj felülvizsgálatát, megemelését.
Balog Imréné polgármester válaszul elmondja, hogy az 
Önkormányzat a sportpálya igénybevételét térítésmentesen biztosítja 
a Kamuti Általános Iskola és Óvoda tanulóinak az adott oktatási-
nevelési évben, az MLSZ Bozsik Programban résztvevő 
gyermekeknek edzés és verseny alkalmával, továbbá az MLSZ 
részére egyéb versenyek, rendezvények megtartásához. A Kamuti SK 
Sportegyesület részére előre leadott igénybevételi terv, időbeosztás 
(min. 1 hónap) alapján a pálya igénybevétele térítésmentes. A 
műfüves sportpálya bérletéhez igénybevételéhez előzetes írásbeli 
igénybejelentés szükséges. 
Több kérdés, vélemény nem lévén Balog Imréné polgármester 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az adott témában hozza meg 
döntését.
A Képviselő- testület az elhangzott javaslattal egyetért és 6 igen 
szavazattal – egyhangúan – a következő határozatot hozza:
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a 
közreműködésével, az MLSZ Kedvezményes Országos Pályaépítési 
Programja keretében, az MLSZ saját beruházásában 2020-ban 
elkészült 1db 22 x 42 m műfüves sportpálya (futballpálya) Kamut 
településen. 
A Képviselő-testület az MLSZ-től 2020. évben használatra és 

működtetésre átvett műfüves sportpálya (futballpálya) 
igénybevételi díját az alábbiakban állapítja meg:

a) A képviselő-testület az általános iskola udvarán létesült 1db 22 x 
42 m műfüves sportpálya (futballpálya) bérleti/igénybevételi díját 
2020. november 01-től kezdődően bruttó 5.000.-Ft/megkezdett 
óra összegben állapítja meg.

b) Amennyiben éjszakai világítás szükséges a pálya használatához, 
úgy a bérleti/igénybevételi díját 2020. november 01-től 
kezdődően bruttó 6.000.- Ft/megkezdett óra összegben állapítja 
meg.

c) A sportpálya (futballpálya) helye: 
Általános Iskola udvara, 5673 Kamut Petőfi S. u. 49. szám.
A pálya bérleti/igénybevételi díjat az önkormányzat által megbízott 
személy részére a helyszínen kell megfizetni az igénybevételt 
követően. 
Számla kiállításának igényét előre kell jeleznie mindenkinek.
Az önkormányzat a pálya használatához, hozzáféréséhez szükséges 
kulcsokat csak az arra kijelölt személyek részére biztosítja. Az 
érdeklődők pálya bérlettel kapcsolatban tájékoztatást a helyszínen 
megadott telefonszámon vagy az önkormányzati hivatalban 
kérhetnek.
Az önkormányzat a sportpálya (futballpálya) igénybevételét 
térítésmentesen biztosítja az Kamuti Általános Iskola és Óvoda 
tanulóinak az adott oktatási-nevelési évben, az MLSZ Bozsik 
Programban résztvevő gyermekeknek edzés és verseny alkalmával, 
továbbá az MLSZ részére egyéb versenyek, rendezvények 
megtartásához. A Kamuti SK Sportegyesület részére előre leadott 
igénybevételi terv, időbeosztás (min. 1 hónap) alapán a sportpálya 
igénybevétele térítésmentes. A műfüves sportpálya bérletéhez 
igénybevételéhez előzetes írásbeli igénybejelentés szükséges.
Balog Imréné polgármester ismerteti a szociális célú tüzelőanyag 
támogatás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezetet. Elmondja 
továbbá, hogy a 2021-es évben is, az elmúlt évekhez hasonlóan a jól 
bevált 25 kg-os, zsákos kiszerelésben történik a barna kőszén 
leszállítása, a könnyebb és tisztább kiosztás érdekében.
A kérelmeket 2020. december 31-ig lehet beadni, ingatlanonként 
legfeljebb 10 q szén igényelhető.
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A kiosztott tűzifa mennyisége nem haladhatja meg háztartásonként a 6 
3tömör m -t. Továbbra is előnyt élveznek az aktív korúak ellátására, az 

időskorúak járadékára jogosultak, a halmozottan hátrányos helyzetű, 
illetve a hátrányos helyzetű gyermeket nevelő szülők, valamint a 
krízis helyzetben lévő, tartósan beteg személyek.
Az elmúlt évhez hasonlóan, továbbra is az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság hatáskörében maradna a határozatok meghozatala, a döntés.
Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket. 
Kertész Sándor képviselő a rendelet-tervezetet jónak tartja. A 
rendelet-tervezetet javasolja elfogadásra. 
A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 6 igen 
szavazattal – egyhangúan - a következő rendeletet alkotja:  

Kamut Község Önkormányzata Képviselő-testületének8/2020. 
(X. 29.) önkormányzati rendeletea szociális célú tüzelőanyag 

támogatás helyi szabályairól
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, továbbá a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. 
§ (4) g) pontja kapott felhatalmazás, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól a 
következőket rendeli el: 

A támogatásra vonatkozó általános szabályok
A rendelet célja, hatálya

1. §
(1) A központi költségvetés a Belügyminisztérium által, meghatá-
rozott pályázati feltételek alapján a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan kiegészítő 
támogatást nyújt.
(2) E rendelet célja, hogy Kamut településen élők részére támogatást 
nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi 
felhatalmazásra meghatározza a rászorultaknak nyújtott szociális 
ellátás, mint egyszeri tüzelőanyag juttatás ellátási forma jogosultsági 
feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét. 
(3) E rendelet hatálya kiterjed Kamut Község közigazgatási területén 
állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárokra.
(4) Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az e ren-
deletben szabályozott szociális célú tüzelőanyag támogatással kap-
csolatos elsőfokú hatáskörének gyakorlását, Kamut Község Önkor-
mányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottságára ruházza át.    
(5) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás 
fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell figyelembe venni.  

A támogatás feltételei
2. §

 (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő szociális célú támogatást, 
tüzelőanyag (barnakőszén, tűzifa) támogatást biztosít a krízis 
helyzetben lévő, vagy tartósan beteg személynek, valamint, annak a 
személynek, családnak, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, 
és vagyonnal nem rendelkezik, és akik közül előnyt élvez 
a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 
szerinti:
aa) aktív korúak ellátására
b) időskorúak járadékára,
ad) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában 
történő nyújtására, a települési támogatásra jogosult (elsődlegesen a 
lakásfenntartási támogatás esetén), valamint
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvénybenszabályozott halmozottan hátrányos 
helyzetű, ill. hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él 
életvitelszerűen.

(2) ingatlanonként – kérelmezőként - legfeljebb 10 q szén 
biztosítható. A kiosztott tűzifa mennyisége nem haladhatja meg 
háztartásonként a 6 tömör köbmétert. 
(3) Az (1), (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén 
a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a tüzelőanyagot saját 
ingatlanában fűtés céljára használja fel.  
(4) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az önkormányzat vissza nem 
térítendő tüzelőanyag támogatást nem biztosít. 
 (5) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy 
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és 
a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem 
érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik. 
(6) A tüzelőanyag támogatás megítélésénél a belügyminisztériumi 
pályázati kiírás feltételeit kell elsődlegesen figyelembe venni az (1) 
bekezdés alapján, valamint a lakóingatlanban élő családok egy főre 
jutó jövedelme. 
(7)  A tüzelőanyag támogatásban részesülőktől semmilyen 
ellenszolgáltatás nem kérhető. 

3. §
(1) Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag támogatásra – 
függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a 
személy, család 
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben 
engedéllyel fakitermelést végzett, 
vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett. 
b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával vagy szénnel 
(együttesen vegyes tüzeléssel) egyáltalán nem fűthető. 
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen 
senki sem él, a támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén 
környezettanulmány szükséges. 
 (3) A tüzelőanyag támogatásban részesülő személy az átvett 
tüzelőanyagot nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját 
használatra használhatja fel. 

A támogatás igénylésének menete
4. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete 
szerinti kérelemre, vagy hivatalból is indulhat.
(2) A kérelmeket 2020. december 31. napjáig lehet a Köröstarcsai 
Közös Önkormányzati Hivatal Kamuti Kirendeltségéhez (5673 
Kamut, Petőfi utca 106.) benyújtani. 
(3) A kérelmek elbírálását az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
folyamatosan, a kérelmek érkezési sorrendjében bírálja el, és dönt a 
jogosultságról.  
(4) A háztartásonként adható szén tüzelőanyag mennyisége legfeljebb 
10 q lehet. A kiosztott tűzifa mennyisége nem haladhatja meg 
háztartásonként a 6 tömör köbmétert. 
(5) A döntést követő 5 munkanapon belül kerül sor a tüzelőanyag 
kiszállítására.  
(6) A tüzelőanyag (szén, tűzifa) átvételét a jogosult a rendelet 2. 
mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. 

5. §
A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium által - a 
központi költségvetésből -, az Önkormányzat számára megállapított 
támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A 
forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül 
attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételnek megfelelnek és a 
4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek - el kell utasítani. 
Hegedűs László aljegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a WIFI 
helyszíni bejárás megtörtént, 2020. november végén kezdődik a 
kivitelezés. A kivitelezéskor az antennarendszerű továbbításnál 
döntöttek. 5-6 csomópont ellátása a Hivatal udvarán lévő 
toronnyal/toronyról és a kiépült vezetékről történne. További 
egyeztetések lesznek a kivitelezés előtt.
Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy a Könyvtár szakmai 
eszközfejlesztés pályázat keretében a kifizetés és a könyvtár 
berendezése a megrendelt tárgyi eszközökkel megtörtént.
Elmondja továbbá, hogy a belvíz – csapadék csatorna kiépítése 
pályázat II. ütem tervei elkészültek.
A Temetőnél a kiskapu készül, valamint a temetőhöz a közelgő 
Mindenszentekhez a többlethulladék összegyűjtésére, megrendelésre 

3került a 8 m -es hulladéktároló konténer.
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Balog Imréné polgármester elmondja, hogy a 2021-2027 évig 
jelennek meg TOP-os pályázatok, a tervezett fejlesztésekkel 
kapcsolatosan érkezett megkeresés. 

- Művelődési Ház, Idősek Klubja teljes tetőtér felújítása, 
napelem kialakítása

- A közintézményeknél parkoló kiépítése (Művelődési Ház, 
Temető, Községháza)

- Községháza tetőszerkezetének felújítása
- Meglévő ravatalozó teljes bővítése
- Urnafal kialakítása

Balog Imréné polgármester hangsúlyozza a képviselőknek, hogy ez 
csak egy előzetes igényfelmérés a lehetséges pályázatokra.
Balog Imréné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a 
települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók 
felszámolásának támogatására jelent meg BM pályázati kiírás.
A Belügyminisztérium az illegális hulladéklerakók felszámolása 
érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben 
megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. 
határozat 6. pontjában foglaltak alapján nyilvános pályázati felhívást 
tett közzé a települési önkormányzatok számára. Környezetünk 
megóvása, egészséges életmódunk megőrzése, valamint tájvédelmi és 
tájképvédelmi szempontból is kiemelten fontos az illegális 
hulladéklerakók okozta talaj-, víz-, és levegőterhelés megszűntetése, 
illetve tájsebek csökkentése.
A támogatás célja az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, 
közterületen fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék 
felszámolásának (összegyűjtésének, elszállításának és kezelésének és 
a pályázat adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos 
projektmenedzsment jellegű feladatok ellátásának) elősegítése.
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásnak minősül, 
amelynek rendelkezésre bocsátása egy összegben, előfinanszírozással 
történik. A támogatás intenzitása 100%. A pályázat adminiszt-
rációjával, koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment jellegű 
feladatokra a támogatás legfeljebb 5%-a számolható el, ezen felül 
bérköltség elszámolására nincs mód.
A hulladék elszállításának és kezelésének támogatott költsége 
legfeljebb 1 000–5 000 fő lakosságszám közötti település esetén 3000 
000 forint.
A hulladék összegyűjtésével kapcsolatos költségekre nyújtott 
támogatásrész nem haladhatja meg a hulladék elszállításának és 
kezelésének költségére nyújtott összeg 35%-át.
A támogatható tevékenységek az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokon, közterületen fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott 
hulladék felszámolása: összegyűjtés, elszállítás és kezelés és a 
pályázat adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos 
projektmenedzsment jellegű feladatok ellátása.
A pályázat megvalósítási időszaka 2020. szeptember 21. és a pályázat 
megvalósítási határideje, azaz 2021. február 28. közötti időszak.
A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5.
A támogatás felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2021. 
március 31. napjáig szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani 
elektronikus úton az ebr42 rendszeren keresztül, valamint szöveges 
indokolással, a kötelezettségvállalás dokumentumaival, felhasználási 
határidőn belül keletkezett, pénzügyileg rendezett számlákkal, azok 
összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan be kell 
számolni a támogatási összegnek a támogatói okiratban előírt célnak 
megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról. 
Hegedűs László aljegyző a pályázat keretében javasolja a Kamut 
külterület 016/70 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanon - volt 
lőtér környéke - felhalmozódott, 108 tonna becsült mennyiségű, 
illegálisan elhelyezett vegyes szemét eltakarítását. 
Balog Imréné polgármester javasolja a képviselőknek, hogy a 
pályázat sikeres elbírálása esetén a hulladék begyűjtési, elszállítási és 
kezelési feladatokkal a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Zrt-t, a projekt adminisztrációjával és koordinációjával 
kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátásával Szabó Ildikó 
egyéni vállalkozót bízza meg.
Kérdés, vélemény nem lévén Balog Imréné polgármester javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy hozza meg határozatát a pályázat 
benyújtásával kapcsolatban.
A Képviselő- testület az elhangzott javaslattal egyetért és 6 igen 
szavazattal – egyhangúan – a következő határozatot hozza:

Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be a Belügyminisztérium „Tisztítsuk meg az Országot” című 
nyilvános felhívásra, a Kamut 016/70 hrsz-ú, önkormányzati 
tulajdonú ingatlanon (volt lőtér környéke) felhalmozódott, 108 tonna 
becsült mennyiségű, illegális szeméttelep megszüntetésére. 
A projekt/fejlesztés legfontosabb adatait a következők:
A fejlesztés megvalósulási helye: a Kamut 016/70 hrsz.-ú ingatlan.
A projekt összes felmerülő költsége bruttó: 3.792.554 Ft
A támogatási kérelemmel igényelhető támogatás: 3.792.554 Ft
A támogatási intenzitás a projekt elszámolható költségének 100%-a
Az árajánlatok alapján kalkulált önrész: 0 Ft
A pályázat benyújtási határideje: 2020.11.05.
Továbbá rögzítésre kerül, hogy a képviselő testület a pályázat sikeres 
elbírálása esetén – a benyújtott árajánlatok alapján - a hulladék 
begyűjtési, elszállítási és kezelési feladatokkal a DAREH Bázis 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt-t, a projekt adminisztrációjával 
és koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment feladatok 
ellátásával Szabó Ildikó Egyéni vállalkozót bízza meg.
Knapp Vincéné Pogonyi Anita Éva alpolgármester asszony, és mint a 
Vöröskereszt Helyi Szervezete vezetőjének megbízottja elmondja, 
hogy a koronavírus járvány helyzetre való tekintettel a többszörös 
véradó-kitüntetettek hivatalos, ünnepélyes Vöröskereszt Szervezet 
általi köszöntése sajnos az idei évben elmaradt. Érdeklődik, hogy 
önkormányzati keretek között, a Képviselő-testület előtt, egy rövid 
polgármesteri köszöntővel lenne-e lehetőség ennek pótlására? 
Balog Imréné polgármester válaszul elmondja, hogy amennyiben a 
hatályos járványügyi intézkedések ezt lehetővé teszik, nem látja 
akadályát.
Knapp Vincéné Pogonyi Anita Éva alpolgármester asszony elmondja, 
hogy a megvendégeléshez, ajándékozáshoz 15.000 Ft támogatást kér 
a Vöröskereszt Helyi Szervezet
Knapp Vincéné Pogonyi Anita képviselő a maga részéről képviselői 
alapja terhére felajánl 3.000 Ft-ot. Tarkovács István képviselő 
csatlakozik hozzá és 3.000 Ft-ot ajánl fel erre a célra. Szűcs Mátyás 
képviselő, Szlancsik Árpád képviselő és Kertész Sándor képviselő 
szintén 3.000 – 3.000 Ft-ot ajánl fel a Képviselői Alapjából.
A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 6 igen 
szavazattal – egyhangúan – a következő határozatot hozza:
Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vöröskereszt 
Helyi Szervezete részére, a véradók megvendégelésére 15.000 Ft-ot 
ajánl fel az éves Képviselői Alap keret terhére. 
A támogatás fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a 
Képviselői Alap biztosítja.
Balog Imréné polgármester kéri a képviselőket, hogy az elhangzott 
tájékoztatásokat, bejelentéseket vegyék tudomásul.

Tisztelt Olvasók!

A koronavírus-járványra való tekintettel 2020. november 3. napjától 
kezdődően a kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek 
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. 
(XI.3.) Korm.  rendeletben veszélyhelyzetet hirdetett ki.  
A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön 
kormányrendeletek rendelkeznek. A kormány a veszélyhelyzet 



fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja. A 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) 
bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 
intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 9.  §-a 
értelmében a polgármester a meghatározott jogokat jóhiszeműen, a 
kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve, a társadalmi 
rendeltetésüknek megfelelően gyakorolja.
Kamut Község Polgármestereként a járványügyi helyzetre való 
tekintettel az alábbi intézkedéseket rendeltem el:
1. Az önkormányzati hivatalbanelrendeltem, hogy a dolgozók 
lehetőleg tartózkodjanak a külföldre történő utazástól, amennyiben 
pedig erre mégis sor kerül, úgy a hazaérkezéstől számított 10 napig 
szabadságon kell lenni az érintett dolgozónak;
A hivatalban csak tünetmentes ügyfelek a szabályok betartásával 
(szájmaszk, kézfertőtlenítés) intézhetik hivatalos ügyeiket hétfőn, 
szerdán, pénteken 8 és 11 óra között.
A vírus terjedésének a megakadályozása érdekében lehetőség szerint a 
telefonos és az elektronikus kapcsolattartási formákat használják 
ügyintézésre is. 
2. az 1. pont szerinti intézkedés megtételét kérem valamennyi 
önkormányzati tulajdonú intézmény vezetőjétől, dolgozójától;
3. az önkormányzati hivatalban, annak közlekedőjében a megfelelő 
kézfertőtlenítés lehetőségét biztosítottuk, a takarítás és fertőtlenítés 
gyakoriságát növeltük, egyúttal kértem az intézményvezetőket, hogy 
tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
intézmény dolgozói, valamint az ügyfelek részére a megfelelő 
kézfertőtlenítési, higiéniai feltételek folyamatosan biztosítottak 
legyenek. A beszerzéshez szükséges költségvetési fedezetet az 
önkormányzat haladéktalanul biztosítja;
4. A Művelődési házban 2020. november 10. napjától kezdődően a  
civil szervezetek összejövetelének, rendezvények megtartásának,   
elhalasztásáról, az iskolás gyermekek testnevelési foglalkozásainak 
felfüggesztéséről, a jóga és zumba, valamint minden csoportos 
összejövetel átmeneti megtiltásáról döntöttem; A művelődési ház 
területére kizárólag maszkban, kézfertőtlenítést követően 
léphetnek be és csak tünetmentesen, egészségesen, a Falugazdász 
által az előre meghatározott időpontban. 
5. Kértem az intézményvezetőket, a civil szervezetek vezetőit, hogy 
2020. november 10. napjától a programok elhalasztása érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegyék meg;
6. Kértem az intézményvezetőket, hogy amennyiben az intézmény 
működése során a koronavírussal kapcsolatban bármilyen rendkívüli 
esemény történik, vagy önkormányzati döntést, segítséget igénylő 
kérdés merül fel, úgy arról haladéktalanul tájékoztatást kell adni vagy 
egyeztetést kell kezdeményezni;
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbe-
tegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következ-
ményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében 2020. november 10. napjától védel-
mi intézkedésként Az Idősek Klubjában Kamut, Petőfi utca 47. 
szám alatt a gondozottak részéről - visszavonásig - intézmény-
látogatási tilalmat rendeltem el. Igény esetén az étkeztetés és 
egyéb bevásárlás biztosítását házhozszállítással az intézmény 
biztosítja.  
A szabadtérben a piac a kialakult igények szerint megfelelő 
óvintézkedés (szájmaszk használata, 1,5 méteres távolság 
betartása) mellett látogatható! 
A 65 év felettiek idősávját 2020. december 12. napjával 
megszüntették!
Kérem a gyermekek elhelyezését a téli szünetben sem bízzák a 
nagyszülőkre, hiszen, Őka legveszélyeztetettebb korosztály!  
Kérem, gyanú esetén NE MENJEN A RENDELŐBE. Maradjon 
otthon és telefonon keresse a háziorvosát (Kamut 428-303), vagy 
hívja az alábbi zöld számot: 0680/277-455; 0680/277-456. 
A maszkviselés önmagában már nem elégséges a védekezésre. Az 
Országgyűlés megszavazta a rendkívüli jogrend meghosz-
szabbítását. Az alábbi intézkedéseket 2020. november 10-én 
vezették be, mely meghosszabbításra került és december 21-én 
felülvizsgálják, és szükség esetén meghosszabbítják:

· este 8 és hajnal 5 között kijárási tilalom lesz, felmentés csak a 
munkába, illetve a munkából hazajárás, illetve rendkívüli 
esetekben lehetséges,

· minden gyülekezés tilos,
· az éttermek bezárnak, csak házhozszállítás lehetséges, az üzemi 

konyhák nyitva maradhatnak,
· az üzletek, fodrászatok, egyéb kiskereskedelmi szolgáltatók 19 

órakor bezárnak, hogy nyolcra mindenki hazaérjen
· a szállodák nem fogadhatnak turistákat, csak üzleti vendégeket
· rendezvénytilalom lesz
· magánrendezvényeken maximum 10-en vehetnek részt
· esküvők lagzi nélkül tarthatók, minimális létszámmal
· a temetéseken maximum 50 fő vehet részt
· zártkapus sportesemények lehetnek, 
· a szabadidős intézmények bezárnak
· szabadtéren a sportolás megengedett, az amatőr csapatsport tilos
· online formában működhet a felsőoktatás, a kollégiumokat be 

kell zárni
· nyolcadik osztály fölött digitális oktatás lesz, a 14 éven aluliak 

még járhatnak iskolába, óvodába, bölcsődébe
· a kórházi dolgozókat, a tanárokat, óvónőket, bölcsődei 

dolgozókat hetente tesztelni kell
· a szállodáknál a zárás utáni első 30 napban a november 8-ig 

történt foglalásokat, illetve azok 80 százalékát az állam 
megtéríti, ennek feltétele, hogy a munkavállalókat nem 
bocsájtják el, azok megkapják a fizetésüket

· az éttermeknek, szabadidősport létesítményeknek a 30 napra 
nem kell járulékot fizetni, az állam a munkavállalók bérét 
megtéríti. Ennek feltétele, hogy a munkavállalót ne bocsájtják 
el, azok megkapják a fizetésüket.

Karácsonyra készülve! 
A 2020-as évben minden megváltozott, olyan lett a földgolyónk 
arculata, mint egy rémálom, amiből szeretnénk végre felébredni. A 
karanténba kényszerülés ugyancsak megváltoztatta a szokásainkat, de 
még inkább igényünk van a lelki dolgok iránt. A gyertyagyújtás se úgy 
zajlott, ahogy szerettük volna. Az adventi és karácsonyi gyertyákat 
többnyire otthonokban, vannak, akik magányosan, de nem maguknak 
gyújtották, hanem annak, akit várunk, hogy széppé tegye 
ünneplésünket. Gyertyát nem azért gyújtunk, hogy véka alá rejtsük, 
hanem, hogy lássuk meg a fontos dolgokat és értsük meg az ünnep 
lényegét.
Karácsonykor Jézust ünnepeljük. Rá emlékezünk, az igaz 
világosságra, aki eljött erre a világra, hogy megvilágosítson minden 
embert. „valakik pedig befogadják őt, hatalmat ad azoknak, hogy 
Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek.”(Ján.1:3-
12) 
Ő a világ világossága! Jézus maga mondja ezt több esetben is; „Én 
vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a 
sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.”(Ján.8:12) „Én 
világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, 
aki énbennem hisz.”(Ján.12:46) Sötétség és világosság! Micsoda 
különbség és mennyire fontos melyiket válasszuk. A sötétségnek is 
van fejedelme, kinek gonoszsága áthatja a világot, de Jézus legyőzte 
ezt a sötétséget, azok lelkében, akik befogadják őt, és hisznek az ő 
nevében. Jézusban soha nem volt sötétség, mert ő soha nem vétkezett, 
pedig bűnösök között járt és tanította őket. Szeretett volna kiragadni 
mindenkit a gonosz hatalmából, aki csak rá figyel. Ma is ezzel a 
megmentő szeretettel viszonyul azokhoz, akik megismerik, és 
követik az igaz világosságot. Velünk van a bezártságunkban és 
szeretne kivezetni a napfényre.
Akik befogadják a világosságot, maguk is világítanak. Talán csak, 
mint parányi gyertyafények, de sok kis gyertya nagy teret bevilágít. 
Ez a keresztények feladata a mai, sok problémával tele világban. Isten 
azt kéri tőlünk Pál apostolon keresztül; „Hogy legyetek 
feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult 
és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint 
csillagok e világon.”(Fil.2:15) 

Kívánom, hogy ilyenek tudjunk lenni és legyen áldott, békés, 
boldog karácsonyunk!

  Hortobágyi Mártonné.
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Ünnepi hulladékszállítási rend Kamuton
Tisztelt Ingatlanhasználók!
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel 
tájékoztatja Önöket, hogy a karácsonyi ünnepekre és az Új évi 
ünnepre való tekintettel a hulladékszállítás időpontjai Kamut 
településen az alábbiak szerint változnak:

- December 24-én, csütörtöki napon lesz elszállítva a kommunális 
(vegyes) hulladék, december 25., péntek helyett. 

- December 23-án, szerdán lesz a szelektív hulladék gyűjtése, 
december 24., csütörtök helyett.

- December 31-én, csütörtökön szállítják el a cég munkatársai a 
kommunális (vegyes) hulladékot, 2021.január 1. péntek helyett.

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen 
megfelelőállapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, 
ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat. 

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
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Szomorúan veszünk búcsút 
elhunyt lakosainktól!

Nyugodjanak békében!

Szűcs Sándor (élt 80 évet)
Tóth Mátyás (élt 66 évet)
Csanády Pál Lajos (élt 72 évet) 
Szabó Tibor Lászlóné,
Varga Katalin (élt 59 évet) 
Hanzó Pál András (élt 64 évet) 

KARÁCSONYI TÖRTÉNET
Egy karácsonyi történetet írok le, ami a mi családunkba játszódott le 
1944 karácsonyán. Ekkor még javában dúlt a háború nyugat 
Magyarországon, itt Békés megyében már „béke” volt. Kertek alatt 
kopogtat a Karácsony, ismét öregebbek lettünk egy évvel. Ahogy 
közeledik a várt ünnep egyre többször jutnak eszembe a régi szép 
gyermekkori karácsonyok. Mennyire vártuk! mennyire szerettük 
volna előre tudni mi lesz majd a személyes ajándék, vagyis mit hoz a 
Jézuska. Szerencsére a szüleink ezt sosem árulták el, mert éppen ezzel 
rontották volna el a mi örömünket. Denem csak az ajándék érdekelt 
minket, hanem valahol már gyanús volt nekünk, hogy a Jézuska egy 
este alatt hogyan képes annyi helyre széthordani a karácsonyfát és 
még a szaloncukrot sem szórja szét, amerre jár. Azt is furcsának 
találtuk a bátyámmal, hogy a karácsony előtti napon édesanyánk 
többet van a szomszédba, mint máskor. Ugyanis ahol mi laktunk ott 
négy család lakott, akik cselédek voltak az uraságnál.Ezek a lakások 
igen közel voltak egymáshoz, nem volt nehéz összedolgozni. 
Bátyámmal együtt kezdtünk agyalni, hogyan is lehetne a Jézuskát 
megtréfálni? Az jutott az eszünkbe, hogy a konyhaajtó elé kívülről 
odateszünk egy üres vödört. Arra gondoltunk, hogy ha repül a 
Jézuska, ahogy nekünk mondták, akkor úgysem botlik bele, de ha meg 
nem repül, no azt majd meglátjuk. Úgy is lett, odatettük az üres vödröt. 
A család többi tagja már bent gyülekezett a meleg szobába, az asztal 
körül, karácsonyi énekeket énekelni. Az volt a szokás, hogy annyi 
karácsonyi éneket kell énekelni, ahány tagú a család. Mi akkor heten 
voltunk. Az éneket mindig édesanyánk kezdte. Nagy csend volt az 
asztal körül, amikor elhangzott a karácsonyi ének első sora, amely így 
kezdődött „Mennyből az angyal lejött hozzátok”. Abban a pillanatban 
éktelen csörömpölés hallatszott kívülről, a vödörbe belebotlott a 
Jézuska. Összenéztünk a bátyámmal és még hangosabban mondtuk 
tovább az éneket. (éppen ezzel árultuk el magunkat). Csörömpölés 
után a csengőszó is szépen behallatszott és a karácsonyfa is bekerült a 
konyhaasztalra a szomszéd néni jóvoltából. Sajnos ajándékok nem 
voltak alatta, hiszen még dúlt a háború és nagy volt a szegénység. De 
mi ennek is nagyon örültünk. Csínytevékenységünkért a 
felelősségrevonás elmaradt. Ünnepek után beszélgetett velünk 
édesanyánk, aki elmondta, hogy kár volt ilyet tennünk, mert már úgy 
is be akart vonni bennünket a karácsonyi előkészületekbe. Elég 
nagyok vagyunk már ahhoz, hogy tudjuk az igazságot. A karácsonyra 
való készülődés, várakozás attól is szép, hogy emlékezzünk a régi 
karácsonyokra és ápoljuk a hagyományokat. Érdekessége a 
karácsonyra való készülődésnek még az is, hogy mennyire másként 
éli meg az ember ezt az időszakot: gyermekkorban, fiatalon szülőként, 
valamint nagyszülőként. Talán éppen is ettől is szép ez az időszak, 
hogy ezeket mi idősek más össze tudjuk hasonlítani. Valahol széppé 
teszik bennünk ezt a borongós, sötétséggel teli, magányban eltöltött 
időszakot. 

Minden kedves Olvasónak egészségben eltöltött békés 
karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánok!

Szlancsik Pál

Tisztelt Kamuti Ingatlanhasználó!
Békés megyében az ingatlanhasználók által kötelezően 
igénybeveendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a DAREH 
BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. látja el.
A közszolgáltatásban biztosított házhoz menő hulladékgyűjtés és 
szállítás 2021 évben tervezett rendjét, naptári formában a 2020. IV. 
negyedéves hulladékgazdálkodási számla mellékleteként 
megküldjük. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a tervezettől eltérünk, 
előzetesen értesítjük a Tisztelt Ingatlanhasználókat a www.dareh.hu 
honlapunkon. 
A négyzetekben található jelölések, a körzetszámra utalnak. Az egyes 
települések körzetbeosztásáról (utcalisták) szóló részletes 
információk a www.dareh.hu oldalon az „Ürítési naptár” hulladék 
gyűjtése-és szállítása aloldalain találhatóak meg. Kérjük, hulladék 
fajtánként tekintsék át a körzetek beosztását, mivel azok eltérhetnek. 
A zöldhulladék gyűjtésére gyűjtőpontokat jelöltünk ki (a házhoz 
menü gyűjtés mellett), amelyekről részletes információk találhatóak a 
www.dareh.hu „Ürítési naptár” hulladék gyűjtése-és szállítása 
aloldalon.
Kérjük, hogy a kukákat rendeltetésszerűen szíveskedjen használni! 
- Szelektív hulladék: kiöblített/szennyeződésmentes: PET palack, 
műanyag flakon (pl. mosószeres, öblítős, stb.), műanyag zacskó, 
műanyag fólia, fém konzervdoboz, üdítős doboz (pl. tetrapack), üres 
fémflakon, kartondoboz, újságpapír, irodai papírhulladék.
- Zöldhulladék: lakossági, nem mezőgazdasági tevékenységből 
származó zöldhulladék (pl. falevél, fű, gally)szállítási naponként 
legfeljebb kb. 240 liter/ingatlan.
- Kommunális hulladék: minden háztartásban képződő egyéb 
hulladék, kivéve: gumiabroncs, veszélyes hulladék, elektronikai 
hulladék.
- Lom hulladék: a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos 
hulladék.
Kérjük, hogy a kukát, minden esetben reggel 6:00 óráig szíveskedjen 
megfelelő állapotban az ingatlan elé, vagy gyűjtőpontra kihelyezni.
A természetes  személy  ingat lanhasználó  ( lakosság)  
ügyfélszolgálaton benyújtott kérelmére, ingyenesen biztosítunk 
szelektív kukát és komposztáló edényeket, ill. díj ellenében zsákokat 
a kommunális többlet hulladékhoz. Védje a környezetet Ön is! 
Szelektáljon! Komposztáljon!
Tájékoztatjuk, hogy a kamuti lakosságnak lehetőségében áll igénybe 
venni a közszolgáltatásban üzemeltetett Gyulai hulladékgyűjtő 
udvart. 
Hulladékgyűjtő udvar címe: 
5700 Gyula, Külterület 0567/1/c hrsz. (Kígyósi út)
Az igénybevétel részletes feltételeiről, a hulladékgyűjtő udvar nyitva 
tartási rendjéről és az udvaron leadható hulladékok típusáról és 
mennyiségéről, honlapunkon, a „Létesítmények/Hulladékgyűjtő 
udvarok” menüpont alatt nyújtunk tájékoztatást.
A közszolgáltatással kapcsolatos hivatalos és részletes információk 
(pl. lomtalanítási akció, változás az ürítési naptárban, stb.) minden 
esetben a www.dareh.hu oldalon találhatóak.

Elérhetőségeink:
Központi ügyfélszolgálat címe: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
Telefon: +36 66/447-150
E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu – lakossági ügyintézés 

(pl.: számlaügyintézés, egyenleglekérdezés, szüneteltetés, 
adatmódosítás)
uzletiugyfel@grnkft.hu – közületek – gazdálkodó 
szervezetek ügyintézése (pl . :  szerződéskötés,  
számlaügyintézés, egyenleglekérdezés)
szallitasi-informaciok@grnkft.hu– hulladékszállítással 
kapcsolatos információk

Ügyfélfogadási rend: Hétfő és Szerda: 8:00-15:00;
Csütörtök: 7:00-19:00
Kedd és Péntek: ZÁRVA

Helyi ügyfélkapcsolati irodák: https://www.dareh.hu/ 
„Ügyintézés/Ügyfélszolgálat” menüpont

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
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Kedves Olvasó!
Köszönjük, hogy végig olvasta 

önkormányzatunk híreit, kívánunk Önnek és 

kedves családjának erőt, egészséget, és 

békességet!
Kamut Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete

Szeretettel köszöntjük 
2020. IV. negyedévében született 
legfiatalabb lakosunkat.

„A baba a háznál az öröm forrása, a béke és a szerelem hírnöke, 
az ártatlanság nyugvóhelye a földön, az angyalok és az emberek 
közti kapocs”.

GRATULÁLUNK!   Kamut Község Önkormányzata
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Születésnapok, névnapok!
Boldog születés- és névnapot 

kívánunk minden kedves kamuti 
polgárnak, aki 2020. 

IV. negyedévében 
ünnepelte/ünnepli

 születését és névnapját!

Tisztelt Olvasók! Kedves Kamutiak!
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó 
békesség tegye széppé az ünnepeket. Leljék meg 
örömüket szeretteikben és embertársaikban, hogy a 
Karácsonyi Ünnepeket és az Új Esztendőt új szívvel és 
újult erővel kezdhessük.Áldott, békés, szeretetteljes 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánok 
mindenkinek!

Tisztelt Ünnepre Készülõ Kamutiak!

„Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, 
nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint 
mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda 
nélkül élni.” Márai Sándor fenti gondolatai számomra három 
szóban csúcsosodnak ki: hit, csoda, ünnep.
A karácsonyhoz, a szenteste varázsához közeledve õket keressük 
már az adventi várakozás egyre növekvõ fényében, keressük 
önmagunkban és a körülöttünk kavargó világban, egy-egy 
mosolyban, gesztusban…
Hiszem, hogy ahogy nincs két egyforma pillanat, nincs két 
egyforma ünnep sem. A múló idõ évrõl-évre gazdagítja emlékeink, 
tapasztalataink tárházát, így minden karácsonnyal valami újjal, 
valami eddig meg nem tapasztalt többlettel állunk meg a 
feldíszített fenyõk fényében. Az ily módon megélt szeretet, 
reménység és optimizmus érzése ölt testet a szilveszteréj idõtlen 
csodájában, a továbblépés és a visszatekintés kettõsségében is.
A mögöttünk gyarapodó karácsonyesték és óévek sora önnön 
munkánk mellett az õseink által reánk hagyott örökséget is 
magában rejti, míg a lehetõségekkel teli újév esély arra, hogy mi is 
méltó módon adhassuk tovább mindezt. Ehhez boldog 
emberként, boldog és sikeres családokként kell helytállnunk.
Szeretném, ha ezt a boldogságot és az ehhez szükséges hitet 
vinnénk hát magunkkal 2021-be is, célok, álmok, tervek 
formájában. 
Ehhez kívánok Kamut község minden lakójának áldott, békés 
karácsonyi ünnepet és sikerekben, egészségben gazdag boldog 
újesztendõt!

Dankó Béla 
országgyûlési képviselõ

Nagy Ferencné 
a FIDESZ 

helyi alapszervezet elnöke

Jozaf Noel János 
(2020. 11. 19.)

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a mezőberényi 
orvosi ügyelet telefonszáma megváltozott, az új szám: 
66-998-612. Ez a telefon központi szerverre menti a 
beszélgetéseket.

A régi 66-352-122-es telefonszám is él még jelenleg.

RENDŐRSÉG (Békés) 66/411-644

TŰZOLTÓSÁG Békéscsaba, Kinizsi utca 9. 66/549-471

KATASZTRÓFAVÉDELEM 
Békéscsaba, Kinizsi utca 9. 66/549-470

POLGÁRŐRSÉG (Kamut)
Laurinyecz Pál elnök: 06/30 430 4127

POLARNET/INTERNET (Mezőberény) 66/200-207

DAREH Hulladékszállító 
Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6. 66/447-150

TELTISZ BT. 
Folyékony szennyvíz elszállítás 
Békéscsaba 06-20/9886203 

Békés Megyei Központi Kórház 
Pándy Kálmán Tagkórház Gyula 66/526-526 

Békés Megyei Központi Kórház 
Dr. Réthy Pál Tagkórház Békéscsaba  66/555-555

RÓZSA TEMETKEZÉS 
5630 Békés, Szarvasi út 27. 66/640 955

Ügyelet: 0-24-ig + 36 30/251 2102


