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Értesítések

„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)

„A szeretet nem szokás, elkötelezettség vagy hála. A szeretet nem az, amit a romantikus dalok 
mondanak róla. A szeretet van. Nincs definíciója. Szeress, és ne kérdezz sokat. Csak szeress.”

Karácsony, a szeretet ünnepe, a boldogság, a beszélgetésből áll az ünnep. Kell, hogy legyen 
meghittség napja. Karácsonykor hajlamosak közöttünk egy kapocs, és ez nem más, mint a 
vagyunk megváltozni. Jobban vágyunk a csendre, szeretet.
a nyugalomra, visszatérünk azokhoz az Kívánom, hogy a karácsony elmúltával ne 
értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában veszítsük el az emberségünket, a másik iránti 
időnként a háttérbe szorulnak. Jobban figyelünk tisztele-tünket, szeretetünket. Vigyük ma-
egymásra, családunkra, barátainkra, ember- gunkkal karácsony igazi üzenetét és építkezzünk 
társainkra. Néha egy szóval, egy mosollyal, egy értékeinkből a hétköznapokban is. Kívánom 
érintéssel sokkal többet tudunk kifejezni, mintha mindenkinek, hogy a karácsony – akár egyedül, 
drága ajándékokkal halmoznánk el egymást. Sok akár szeretteik körében ünnepelnek – segítse 
ember nem tudja, mi hiányzik az életéből, pedig ez Önöket testi, lelki és szellemi feltöltődéshez.
nem más, mint a szeretet. Az igazi ünnephez, és Áldott, békés szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és 
az egész életünkhöz nem kell más, csak az, hogy boldog új évet kívánunk minden kedves 
szeretni, tisztelni tudjuk egymást, mert hiába jön Olvasónak! 
össze a család, a baráti társaság, ha csak rideg Balog Imréné polgármester
ajándékozásból, vacsorából és  egymást untató Hegedűs László aljegyző

Tisztelt Olvasók!

Tisztelt Ünnepre Készülő Kamutiak!
A Megváltó eljövetele és az erre való várakozás különös, semmihez sem hasonlítható 
fénybe vonja az esztendő utolsó napjait. A hit, a remény és a szeretet csodája által most 
megtehetjük, hogy rajtuk keresztül tekintünk a körülöttünk és bennünk formálódó 
világra. A karácsony ajándék és lehetőség is mindannyiunk számára. Ajándékká bennünk 
és általunk, lehetőséggé pedig családunk, közösségeink ereje által formálódik. Hiszem, 
hogy az adventi felkészülés végéhez érve a szenteste és az ünnep ragyogásában Kamut 
valamennyi lakója hittel, reménységgel tekinthet a jövendő felé. Kívánom, hogy mindezt 
jó egészségben, olyan közösségben tehessék meg, melyben valóban ünnep az együttlét.
Együtt megélt élményeink a legszebb díszek, melyekkel méltó módon köszönthetjük a 
megváltás ajándékát.
Áldott, békés karácsonyt kívánok Kamut minden lakójának!

Dankó Béla országgyűlési képviselő

A Hírmondó 
minden negyedévben 
egyszer jelenik meg, 

2022. évben a negyedévet 
követően juttatjuk 

el az önkormányzati 
híreket olvasóink részére. 

Kedves Olvasók!
Hozzon az ég örömből végtelent, szeretetből 
önzetlent, sikereket amennyit csak lehet, így 
kívánok Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
szeretetben gazdag Boldog Új Évet!

Nagy Ferencné 
a FIDESZ helyi alapszervezetének Elnöke

Helyesbítés!
Ünnepi hulladék-

szállítási rend

AZ M44-ESRŐL



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

a grémium 2021. október 27-én a soron következő 
képviselőtestületi ülésen az alábbi napirendi témákat fogadta 
el megtárgyalásra:
1. Kamut Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 
módosítása
Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

Hegedűs László aljegyző
2. A 2022. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

Hegedűs László aljegyző
3. A 2022. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

Hegedűs László aljegyző
4. A szociális szolgáltatások önköltségének megállapításáról, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, 
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2008 
(IV.24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

Hegedűs László aljegyző
5. Bejelentések
Rendelet folyószáma: 6/2021.
Tárgy:  Kamut  Község Önkormányzata  2021.  évi  
költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

Hegedűs László aljegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
(Rendelet-tervezet írásban mellékelve.) 
Balog Imréné polgármester az előterjesztéshez kapcsolódóan 
elmondja, hogy mint az már ismeretes, a Képviselő-testület az 
Önkormányzat 2021. évi költségvetését az 1/2021. (II.26.) 
önkormányzati rendelettel fogadta el. Az eredeti költségvetési 
bevételi főösszeg 250.031.000.- Ft, a kiadási főösszeg 
250.031.000.- Ft volt.
Az Önkormányzat költségvetését a 2021. III. negyedévi ismert 
gazdálkodási, könyvelési adatok alapján módosítani szükséges, 
mivel jelentősen megváltoztak a bevételi- és kiadási főösszegek.
Az Önkormányzat év közben előre nem tervezett többletforráshoz 
jutott, ennek hatására a kiadási főösszeg is megváltozott, 
megemelkedett. 
Az állammal szemben 2020. évi támogatásokkal kapcsolatos 
elszámolásból 39.824 Ft, a 25 000 fő alatti települések kiegészítő 
támogatásából 4.260.983 Ft, a nyári diákmunka támogatásából 
eredően 666.450 Ft, a Magyar Falu Program Önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok pályázatból 24.999.996 Ft nem 
tervezett bevétel folyt be a költségvetésbe.
Költség átcsoportosításra is sor került az elfogadott költségvetési 
előirányzatokon belül. 
Ennek eredményeként a 2021. évi költségvetés javasolt 
módosított bevételi főösszege 279.215.000.- Ft, a kiadási 
módosított főösszege 279.215.000.- Ft-ra változik.
Balog Imréné polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítását 
fogadja el.
Szlancsik Árpád képviselő az előterjesztett 2021. évi 
költségvetésről szóló 1/2021. (II.26.) 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 
6/2021. (X.28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. 
(II.26.). önkormányzati rendelet módosításáról
Tárgy: A 2022. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

Hegedűs László aljegyző
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (1) 
bekezdésének 2014. szeptemberi hatályon kívül helyezése 
megszűntette a költségvetési koncepció benyújtására vonatkozó 
előírást. Ennek ellenére célszerű a költségvetési rendelet 
összeállításának irányait, főbb szempontjait annak érdekében 
meghatározni, hogy a beterjesztésre kerülő előirányzatok a 
biztonságos működés mellett a képviselő-testület által 
megfogalmazott célok, feladatok megvalósítását szolgálják. 
Jelen koncepció elsődleges célja a 2022. évi költségvetés 
megalkotásához szükséges alapelvek, főbb célok meghatározása, 
mely keretet szolgáltat a januárban benyújtásra kerülő 
költségvetési javaslat előkészítéséhez. 
Az önkormányzatok központi finanszírozása 2022. évben is az 
önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú 
támogatási rendszerben történik. A Magyar Közlönyben 2021. 
június 25. napon kihirdetésre került a Magyarország 2022. évi 
központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény. A törvény 
2. melléklete a helyi önkormányzatok működésének általános 
támogatását, a 3. melléklet a helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatásainak területét, mértéket határozza meg. 
A gazdálkodás során 2022. évben is az intézményhálózat, a 
településüzemeltetésének, működőképességének megtartása, a 
2021. évről áthúzódó, valamint a koronavírus gazdasági 
hatásainak mérséklése miatt elhúzódott beruházások befejezése 
kiemelt szerepet játszik. 2022. évben a folyamatban lévő 
pályázatok megvalósítása elsőbbséget élvez (Művelődési ház 
tetőszerkezete felújításának befejezése, elszámolása), az ehhez 
szükséges műszaki, anyagi források biztosítása elengedhetetlen. 
A középtávú tervezéshez, további fejlődéshez szükségszerű a 
község érdekét szolgáló gazdasági, turisztikai fejlesztések, 
zöldterület nagyságát növelő pályázati lehetőségek felkutatása, 
lehetőség szerinti elindítása és megvalósítása. 
I. A koncepciót meghatározó keretek, alapelvek 
A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi 
önkormányzatairól 116. § alapján a képviselő-testület hosszú távú 
fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési 
tervben rögzíti, mely a képviselő-testület megbízatásának 
időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. 
A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza 
mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi 
önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó 
figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó 
feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. 
A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az 
alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadta el, így jelen 
koncepció a 2019-2024. évekre vonatkozó gazdasági programban 
megfogalmazott célokhoz illeszkedik. A gazdálkodás fedezetét 
továbbra is a feladatellátáshoz igazodó, 2013. évben bevezetett 
feladatalapú támogatási rendszer által biztosított támogatási 
összeg, valamint a helyi adók beszedéséből származó, illetve 
működési bevételek összege adja. 
Az Önkormányzat likvid hitellel nem, folyószámlahitellel 
rendelkezik, hitelfelvétel a stabilitási törvény alapján továbbra 
sem tervezhető. A takarékos gazdálkodással biztosítani kell a 
község és az intézmények feladatellátását, csak indokolt, 
képviselő-testület által korábban jóváhagyott esetben tervezhető 
az előző évi előirányzatnál magasabb összeg. Szociális ellátások 
területén a központi támogatásokon túl a korábbi években 
kialakult helyi támogatási formák (rendkívüli települési 
támogatás, rászorulóknak tűzifa biztosítása) megőrzése indokolt. 
A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek 
közgazdasági megalapozottságát, és azt, hogy csak annyi kiadás 
kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához 
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indokoltan szükséges. Az elmúlt években elért gazdálkodási 
eredmények és a szolgáltatási színvonal megtartása, továbbvitele 
érdekében a tervezett bevételek és kiadások között mindazokat a 
bevételeket és kiadásokat kell megtervezni, amelyek az ellátott 
közfeladatokkal kapcsolatosak, a tapasztalatok alapján 
rendszeresen előfordulnak, vagy eseti jelleggel várhatóak, 
jogszabályon alapulnak, vagy az eszközök hasznosításával 
függenek össze. 
A 2022. évi költségvetési javaslat összeállításánál az alábbi 
kiemelt fontosságú szempontok, elvek érvényesítését kell szem 
előtt tartani: 
1. Egyensúlyi költségvetés összeállítása, bevételek megalapozott 
tervezése, kiadások teljeskörű számbavétele. Adósságot 
keletkeztető ügyletből származó bevétel, külső finanszírozású 
működési hiány nem tervezhető. A bevételek és kiadások 
egyensúlyát a költségvetés-készítés során meg kell teremteni. 
Indokolt a helyi rendeletek felülvizsgálata.
 2. A kiadások tervezése a kötelezően ellátandó feladatok 
meghatározásával történhet. 
3. Biztosítani kell az önkormányzati szolgáltatások elért 
színvonalát, a takarékos, hatékony, biztonságos feladatellátás 
feltételeit. 
4. A felújított közterületek, közintézmények intenzív 
fenntartásával biztosítani kell értékük, színvonaluk megőrzését. 
5. Biztosítani kell a kiadásokon belül az Önkormányzat 
vagyonának értékét megőrzőgyarapító felhalmozási arányt 
(zöldfelületek, utak, önkormányzati lakások, intézmények 
tervszerű felújítása, fejlesztése). Önerőből történő felhalmozási 
kiadások nagysága a költségvetés 10 %-át teszi ki. Amennyiben az 
intézményrendszerben 2022. évben változás várható, a 
tervezésnél kiemelt figyelmet kell fordítani az ellátandó feladatok 
helyes meghatározásában, s a megfelelő fedezet biztosítására. A 
Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal Kamuti 
Kirendeltségén történt változás miatt 

II. Jogszabályi háttér
A költségvetési törvényben az előző évekhez képest jelentős 
változás, hogy a települési önkormányzatokat nem illeti meg a 
gépjárművek után beszedett adó 40 %-a, mely a község esetében 
közel 8 m Ft bevétel kiesét eredményez. A költségvetési szervek 
által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatás kerete 2022. évben 
nem haladhatja meg a nettó 400 000 Ft-ot, ez 2021. évben bruttó 
200 000 Ft volt. A fizetési számlákhoz kapcsolódóan változatlan a 
bankszámla-hozzájárulás havi 1 000 Ft mértéke. 2020. január 1-
jétől és 2021. január 1-jétől is 8-8 százalékkal emelkedett a 
minimálbér és a garantált bérminimum összege. A minimálbér és a 
garantált bérminimum összege előreláthatóan emelkedik, 
azonban a pontos összege a bértárgyalásokat követően válhat 
ismertté, jogszabályban rögzített mérték még nem ismert. A 
szociális hozzájárulási adó a hatályos jogszabály értelmében 
2022. évben 15,5 %. Változatlan a közalkalmazotti bértábla és a 
köztisztviselői illetményalap, 38 650 Ft. A törvény 2022. évben is 
lehetőséget biztosít a 61.§ (6) bekezdésében az illetményalap 
magasabb összegben történő megállapítására. Kamut Község 
Önkormányzat Képviselőtestületének 2021. évi költségvetéséről 
szóló rendelete 46 000 Ft-ban állapította meg. 
A közbeszerzési értékhatárok 2022. éveben a törvény 74. § (1) 
bekezdése alapján: a) árubeszerzés esetében 15,0 m Ft, b) építési 
beruházás esetében 50,0 m Ft, (2019. évben 25,0 m Ft volt) c) 
építési koncesszió esetében 100,0 m Ft, 4 d) szolgáltatás 
megrendelése esetében 15,0 m Ft, e) szolgáltatási koncesszió 
esetében 30,0 m Ft.
Bevételek tervezése
Kamut község lakosságszáma 2020. január 1. napján 1 045 fő, 
lakosságszám alapján járó központi támogatás ezen adat 
figyelembevételével kerül meghatározásra. 
I. Önkormányzatok működésének általános támogatása 
- B111  Önkormányzati hivatal működésének támogatása – 
fajlagos összeg 5 495 500,- Ft/fő (2020. évben 5 475 e Ft/fő volt)  

Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatellátás (zöldterület-
gazdálkodás, közvilágítás, köztemető -, közutak fenntartása) – 
fajlagos összegek változatlanok  Egyéb önkormányzati feladatok 
támogatása (előző pontban nem nevesített feladatok)  Lakott 
külterülettel kapcsolatos feladatok –fajlagos mutató változatlanul 
2 550 Ft/fő. A támogatás mértékét az egy főre jutó adóerő-
képesség befolyásolja, ez esetünkben 2021. évben 25 400,-Ft. A 
koncepció összeállításakor a 2022. évi megalapozó felmérés 
adatai ismertek. A helyi önkormányzatok működésének általános 
támogatása jogcímen 2022. évben 266 605,3 Ft összegű 
támogatással számoltunk. 
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 
- B113 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, 
gyermekétkeztetés támogatása, szociális ágazati pótlék 
t á m o g a t á s a  t e r v e z h e t ő  a  p o n t o s  l é t s z á m a d a t o k  
figyelembevételével.  Család- és gyermekjóléti szolgálat – 2021. 
évben 4 100 e Ft/számított létszám/év, 2022. évben 4 287 440 
Ft/fő/év. 
 Szociális étkeztetés – a fajlagos összege emelésre került a 2021. 
évi 66 360 Ft/fő összegről 67 810 Ft/fő összegre változott. Az 
ellátotti létszám 2021. évben 40 fő. 
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen 2020. 
évben 77 123 e Ft összeggel számoltunk, a 2021. évi tervszámok a 
felmérés összesítését követően válnak ismertté. 
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 
támogatása - B114 Nyilvános könyvtári és közművelődési 
feladatok támogatására emelt fajlagos összeg 2 270,- MFt. 
A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt kell 
helyezni az önkormányzati és az intézményi saját bevételek 
pontos számbavételére, a bevételi források teljes körűségére.
 A 2022. 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 2022. évi költségvetési törvény 
alapján látható, hogy az állami támogatások forrás struktúrája a 
2021. évhez képest minimális mértékben változott.
A 2022. évi állami hozzájárulásra vonatkozó mutatószám 
felmérésre és igénylésre októberben kerül sor, melynek alapján a 
Magyar Államkincstár várhatóan a Kvtv. szerint 2022. 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 2022. évi 
központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. számú 
melléklete szerint a települési önkormányzatot megillető egyes 
költségvetési támogatásokat, azonban 2022-ben is csökkenti az 
ún. „beszámítás” összege, mely a helyi önkormányzatok iparűzési 
adóalaphoz viszonyított elvárt bevétele miatt történik. 
Települési önkormányzatok működésének támogatása
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· Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus 
értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, 
településüzemeltetés, helyi adóigazgatás stb.) teszik ki. 
1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és 
egyéb feladatainak támogatása
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 
feladatainak támogatása 2022. évben 2 990 000,-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.
A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban a kb. 55 062,- 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 
2022.évi finanszírozásnál számolnunk kell a kötelező ágazati 
béremelés hatásával így 28 200e 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 2022. 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 2022. évben is 
induljon el ismét. 
A koncepció tervezett bevételi előirányzatait a 2021. szeptember 
30-án fennálló kivetett adóállomány, valamint a 2021. 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 2021.évi tény adatokból 
indulunk ki.
2022. évre ezen bevételi jogcímen (önkormányzati 
mindösszesen) koncepció szintjén 122 M Ft-tal számolunk. 
A felhalmozási bevételek tekintetében 2022. évre összességében 
204,5 M Ft bevétellel számolunk, mely magába foglalja 
várhatóan a TOP plusz támogatással kapcsolatos beruházások 
projektjeit és a lakáskölcsön törlesztéseit. 
Az önkormányzati telkek értékesítéséből származó bevétellel 
addig nem számolunk, míg a tényleges értékesítés meg nem 
történik.
A folyamatban lévő pályázatok forrását 2021-ben megkaptuk, a 
jövő évre vonatkozóan jelenleg pályázati előleggel nem 
számoltunk. 
A pénzmaradvány része 
Maradványt képez a 2021. évben megnyert pályázati támogatások 
fel nem használt része:
· Magyar Faluprogram –Közösségi tér fejlesztése, 
A 2021.évi gazdálkodás során képződő megtakarítás a 2022. évre 
rendelkezésre álló forrásainkat növeli, azonban ennek összege 
csak 2022. év elején lesz megállapítható. Koncepció szintjén, a 
2021. éves bevételi teljesítési adatok alapján kb. 17 000 e Ft 
várható maradvánnyal számolunk, mely egyrésze már képviselő-
testületi döntés alapján egyes beruházások miatt kötelezettséggel 
terhelt.
Összeségében a 2022. évi bevételek becsült összege a koncepció 
alapján a 2021. 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, 
szennyvíz-tisztítótelep megvalósulása, belterületi utak 
korszerűsítése, járdák felújítása, javítása, kerékpárút folytatása, 
művelődési ház tetőszerkezetének felújítása II. ütem, helyi térségi 
turizmusfejlesztés, települési szolgáltatások.  
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. Új térségi szennyvíz csatornahálózat, szennyvíztisztítótelep 

létesítése,
7. Szolgálati lakás program, 
8. önkormányzati tulajdonú intézmények energetikai fejlesztése, 
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9. Szociális ellátórendszer fenntartása
10.Civil szervezetekkel, közösségekkel, egyházakkal való 

együttműködés, 
11. Kamerarendszer fejlesztése (iskola, műfüves pálya)
12.Egészségház további fejlesztése (kerítés felújítása), MFP
13.Temetőfejlesztés, MFP
14.Testvértelepülési kapcsolat fenntartása, 
15.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 2022. 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. 2022. évben várhatóan 1 fő részesül 
jubileumi jutalomban. 

Tervezni kell a munkába-járással kapcsolatos kiadásoknak a 
fizetési számlához kapcsolódóan a munkavállalónak adható 
bankszámla-hozzájárulás mértéke 1 000,-Ft/hó/fő, melyet a 2022. 
évi költségvetésben kell tervezni.  
2022. január elsejétől változik a minimálbér és a garantált 
bérminimum összege is a még 2018 végén megkötött 2 éves 
béralkunak megfelelően. Mindkét bér 8%-os értékben emelkedik 
2022-ben a 2021-es összegekhez képest.
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 – 2022. 
évre vonatkozóan javasoljuk a 2021. évivel azonos szinten 46 
830,- Ft-ban meghatározni az illetményalapot. 
Foglalkoztatáspolitikai célok 
Az Önkormányzat és intézményeinek 2022. 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 2022. 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 
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alkalmazása szükséges. A rendelet alapján járó a munkába járással 
kapcsolatos költségtérítés tervezhető.

· A tervezésnél figyelembe kell venni a kötelező továbbképzések 
költségét. 

· 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 15,5 %-ra csökkent. 2022. 
július 1-jétől fél százalékponttal 15,5 százalékról 15 
százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke. 
Ezzel párhuzamosan a kormány kivezeti a szakképzési 
hozzájárulást.
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. 
2022. évben a tervezésnél figyelembe kell venni a belépő új 
feladatokat. Az üzemeltetési költség jelentős növekményével kell 
számolnunk.
A szociális étkeztetéshez kapcsolódó a vásárolt étkezés 
kiadásának emelkedését csak részben ellensúlyozza az állami 
támogatás, mivel a szállító 2022. 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 állam-
háztartáson 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 2022. 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 2022. 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, 2022-ben az óvoda teljes 
helyiségeinek tisztasági festése, 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 2021. 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 – Művelődési ház tetőszerkezetének 
javítása, 

· Tanyagondnoki Szolgálathoz kapcsolódó új busz beszerzése,  

· KEHOP- támogatás, Szennyvízcsatornahálózat- és 
szennyvíztisztítótelep kiépítésének megkezdése,
Pályázati célok:

· 1.1.3 Helyi és térségi turizmusfejlesztés- Tanyasi értékeket 
bemutató tájház felújítása,  

· 1.1.3 Helyi és térségi turizmusfejlesztés – Helyi néprajzi 
gyűjtemények kiállítóhelye Kamut, Kossuth utca 13. 
ingatlanfelújítás, 

· 1.2.1. Helyi közösségi szolgáltatások – Civil szervezetek háza – 
Kamut, Petőfi utca 41. 

· Belterületi utak javítása, (Kossuth utca) 

· Belterületi Kerékpárút folytatása, 

· Tornaterem kialakítása, 

· 2.1.1. Helyi, önkormányzati energiahatékonyság és megújuló 
energia-felhasználás és energiaközösségek, Művelődési ház 
tetőszerkezetének felújítása II. ütem.

· Járdaépítések folytatása III ütem, 
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.
Követelmény a működési bevételek és a működési kiadások, 
valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások 
költségvetési egyensúlyának biztosítása. 
A 2022. évi költségvetés tervezésénél továbbra is 
alapkövetelmény a működési hiány nélküli, körültekintő, óvatos, 
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a kötelező feladatokat előtérbe helyező költségvetési 
gazdálkodás.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a Bizottságokat az 
előterjesztést tárgyalják meg és hozzák meg döntéseiket. 
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) figyelembe-vételével kell 
összeállítani.
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 
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 2022. évi tervezési irányokat meghatározó alapelvek, keretek:
- az Önkormányzat és az intézmények racionális és zavartalan 
működési feltételeinek biztosítása
- az Önkormányzat és intézményeinek működését, feladatellátás 
szervezeti kereteit a leghatékonyabb formában biztosítani
- a költségvetés elkészítésekor a jogszabályban, szerződésben, 
megállapodásban szereplő kiadások elsődlegességét biztosítani 
kell
- a nem kötelező feladatok finanszírozásának felülvizsgálata
- az elnyert pályázatok megvalósítása 
A gazdálkodás során 2022-ben is az intézményhálózat, a település 
üzemeltetésének, működőképességének megtartása, a 2021. évről 
áthúzódó, valamint a koronavírus gazdasági hatásainak 
mérséklése miatt elhúzódott beruházások befejezése kiemelt 
szerepet játszik. A folyamatban lévő pályázatok megvalósítása 
elsőbbséget élvez (Művelődési ház tetőszerkezetének 
felújításának befejezése, elszámolása), az ehhez szükséges 
műszaki, anyagi források biztosítása elengedhetetlen. 
A középtávú tervezéshez, további fejlődéshez szükségszerű a 
község érdekeit szolgáló gazdasági, turisztikai fejlesztések, 
zöldterület nagyságát növelő pályázati lehetőségek felkutatása, 
lehetőség szerinti elindítása és megvalósítása.
Balog Imréné polgármester várja a képviselők kérdéseit, 
hozzászólását, véleményét az elhangzottakkal kapcsolatban.
Egyéb hozzászólás nem lévén javasolja a 2022. 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 2022. 

évi költségvetési koncepciót az előterjesztésben foglaltak szerint 
elfogadja. 
Tárgy: A 2022. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

        Hegedűs László aljegyző
ELLENŐRZÉSI TERV  2022. ÉVRE 
1. Kamut Község Önkormányzata (Költségvetési szerv): 
a.) Kamut Község Önkormányzata által a Köröstarcsa Község 
Önkormányzat részére működési támogatási pénzeszközként, - a 
közös önkormányzati hivatali feladatokra, Családsegítői és 
Gyermekjóléti feladatokra - átadott 2020-2021. évi költségvetési 
támogatások felhasználásának ellenőrzése. A támogatások 
átutalásának-beérkezésének és cél szerinti felhasználásának 
ellenőrzése.
A vizsgálatban érintett szervezeti egység: Kamut Község 
Önkormányzata, Köröstarcsa Község Önkormányzata, 
Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal, Családsegítő és 
Gyermekjóléti szolgálat Köröstarcsa.
Vizsgált időszak:
 2020. 01.01. – 2020. 11. 30. és 2021.01.01-2021-11.30. 
 A helyszíni vizsgálat kezdő időpontja: 2022. szeptember 01.
 A helyszíni vizsgálat befejező időpontja: 2022. november 30.            
 Az ellenőrzést végzi: Külső Szolgáltató (belső ellenőr)
 Alapvető kockázati tényező: Költségvetési működési támogatási 
felhasználásának célszerűsége.
Hegedűs László aljegyző elmondja, hogy „A Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § 
(5) bekezdésében, illetve 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, működtetett szervezetek ellenőrzéséről is. 
Kamut Község Önkormányzata belső ellenőrzési feladatait külső 
szolgáltató látja el.
A 2022. 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:
- Kamut Község Önkormányzata által a Köröstarcsa Község 
Önkormányzata részére működési támogatási pénzeszközként – 
a közös önkormányzati hivatali feladatokra, családsegítői és 
gyermekjóléti feladatokra – átadott 2020 – 2021. évi 
költségvetési támogatások felhasználásának ellenőrzése. A 
támogatások átutalásának – beérkezésének és cél szerinti 
felhasználásának ellenőrzése. 
Balog Imréné polgármester javasolja a 2022. évi belső ellenőrzési 
tervet az előterjesztés szerinti határozati javaslattal elfogadni. 
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztett 2022. évi belső ellenőrzési tervet az 
előterjesztésben szereplő feladatok meghatározásával elfogadja.
Határidő: Meghatározott ütemezés szerint, 
legkésőbb 2022. december 31.
Felelős: 
Az ellenőrzés végrehajtásáért: a belső ellenőrzést végző szervezet
 A végrehajtás ellenőrzéséért: Hegedűs László aljegyző
Tárgy:  A szociá l i s  szolgál ta tások önköl tségének 
megállapításáról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 8/2008 (IV.24.) önkormányzati rendelet 
módosítása
Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

        Hegedűs László aljegyző
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Balog Imréné polgármester elmondja, hogy a 13/2013. (XII. 20.) 
önkormányzat i  rendelet  ér te lmében az  é tkezte tés  
igénybevételéért fizetendő térítési díj csökkentésére az a személy 
jogosult, akinek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja 
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének alábbi 
mértékét:
Igazolt havi jövedelem: Fizetendő térítési díj: 

0-28.500.- Ft 216.- Ft
25.501 – 57.000.- Ft 339.- Ft
57.001 – 85.500.- Ft 401.- Ft
85.501 – 114.000.- Ft 463.- Ft
114.001 – 142.500.- Ft 494.- Ft
142.501 - 617.- Ft

A koronavírus járvány miatti megszorítások nemcsak az 
önkormányzatokat „viselték meg”, hanem a lakosokat is. Többen 
elvesztették a házastársukat, a szüleiket, vagy éppen a munkahe-
lyüket. Ezáltal megromlott az anyagi helyzetük. Mindezekre 
tekin-tettel javasolja a fizetendő térítési díjak változatlanul 
hagyását. 
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a szociális szolgáltatások önköltségének 
megállapításáról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési 
díjakról szóló 8/2008 (IV.24.) önkormányzati rendeletet nem 
módosítja, 2022. január 01-től nem kíván térítési díjat emelni.

Tárgy: Bejelentések 
Balog Imréné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a 
Közép utcában 2021. október 18-án elkezdődött a járda felújítása, 
javítása öntött járdával.
Elmondja továbbá, hogy a Művelődési ház tetőszerkezetének 
javítás I. ütem is megkezdődött 2021. október 25-én.
Balog Imréné polgármester örömmel tájékoztatja a jelen lévőket, 
hogy a Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett 
Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2021 című beadott 
pályázat 14 675 748 Ft összegben nyert.
A továbbiakban Balog Imréné polgármester ismerteti Komócsin 
Katalin, a kamuti Alapszolgáltatási Központ vezetője támogatási 
kérelmét. 2021. november 10-én szeretne az ellátottak számára 
egy színvonalas ebédet szervezni zenével, süteménnyel, üdítővel, 
tombolahúzással egybekötve. 
Kertész Sándor képviselő javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
a Képviselői Alapból a képviselők 40.000 Ft-tal támogassák a 
rendezvény megszervezését.
Zsibrita Julianna képviselő 8.000 Ft-ot ajánl fel erre a célra. 
Knapp Vincéné Pogonyi Anita alpolgármester és Kertész Sándor 
képviselő, Szlancsik Árpád képviselő, valamint Tarkovács István 
képviselő szintén 8.000 – 8.000 Ft-ot ajánl fel az Alapszolgáltatási 
Központ ellátottjainak megrendezendő ebédjéhez a Képviselői 
Alapjából. 
Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kamuti 
Alapszolgáltatási Központ ellátottjainak megrendezendő 
ebédjéhez 40.000 Ft-ot ajánl fel az éves Képviselői Alap keret 
terhére. A támogatás fedezetét az önkormányzat 2021. évi 
költségvetésében a Képviselői Alap keretében biztosítja.
Balog Imréné polgármester tájékoztatja a Képviselőket, hogy 
2021. november 9-én 9 órától zajlik a polgárvédelmi szervezetek 
riasztási gyakorlata.
A továbbiakban Balog Imréné polgármester részletesen ismerteti 
Dr. Styaszni Andrea ügyvéd megkeresését, melyben előadja Szél 
Attila ügyfele nevében, hogy a békéscsabai ingatlan-
nyilvántartásban 9177/2 hrsz alatt felvett, belterületi, 648 m2 
alapterületű beépítetlen terület művelési ágú ingatlanban az 
Önkormányzatnak 82/10000 tulajdoni hányadú illetőséggel 
rendelkezik.

Az ügyfele közös tulajdon megszüntetése jogcímén megfizetne az 
Önkormányzat részére 82/10000 tulajdoni illetőség megváltási 
áraként 32.800 Ft-ot.
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy hozzájárulását adja a természetben Békéscsaba, 
Toldi utca 9177/2 hrsz alatt nyilvántartott,648 m2 alapterületű, 
beépített terület művelési ágú közös tulajdon megszüntetéséhez 
82/10000 tulajdoni illetőség megváltási áraként 32.800 Ft 
összegben. A Képviselő-testület felhatalmazza Balog Imréné 
polgármestert, hogy szerződést írja alá. 
Balog Imréné polgármester a bejelentések folytatásaként 
elmondja, hogy a DAREH Önkormányzati Társulás gördülékeny 
működéséhez a tagönkormányzatok részéről szükségessé vált 
több személy delegálása, hogy bármelyikük akadályoztatása 
esetén legyen olyan személy, aki a tagönkormányzatot képviselni 
tudja, hozzájárulva a Taggyűlés határozatképességéhez.
Balog Imréné polgármester javasolja a képviselőknek, hogy a 
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlésébe 
Szlancsik Árpád Pál, mind az Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző 
Bizottság elnöke kerüljön delegálásra.Várja a képviselők 
véleményét, további javaslatait.
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
h a t á r o z ,  h o g y  a  D é l k e l e t - A l f ö l d  R e g i o n á l i s  
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Taggyűlésébe Kamut Község 
Önkormányzata képviselőjeként Szlancsik Árpád Pált az 
Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökét is delegálja
Balog Imréné polgármester a kistelepülési településtervek 
elkészítésének támogatására a Magyar Falu Program pályázati 
felhívásaival összhangban - az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 49. §-a szerinti lebonyolító szervként eljáró 
Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft., mint támogatóhoz 
benyújtott pályázat eredményessége esetén a településterv 
elkészítését kezdeményezni kell, melyről Képviselő-testületi 
határozat meghozatala szükséges, tekintettel arra, hogy a 
Pályázati Felhívásra benyújtandó kérelem formai és tartalmi 
követelményei között szerepel.
Balog Imréné polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy 
hozza meg határozatát az elhangzottak szerint.
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a Magyar Falu Program pályázati felhívásaival 
összhangban - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 49. §-a szerinti lebonyolító szervként eljáró Lechner 
Tudásközpont Nonprofit Kft., mint támogatóhoz a "Kistelepülési 
településtervek elkészítésének támogatására" című benyújtott 
pályázat eredményessége esetén a településterv elkészítését 
kezdeményezi.
Balog Imréné polgármester ismerteti a szociális célú tüzelőanyag 
támogatás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezetet. Elmondja 
továbbá, hogy a 2022-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 2021. december 31-ig lehet beadni, ingatlanonként 
legfeljebb 10 q szénigényelhető.
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. 
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Szomorúan 
veszünk búcsút 
elhunyt lakosainktól!

Nyugodjanak békében!

Samu Csaba (élt 48 évet) 
Brnya Józsefné 
         Csipke Julianna (élt 85 évet) 

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 6 igen 
szavazattal – egyhangúan - a következő rendeletet alkotja:  
Kamut Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2021. (X.28.) önkormányzati rendelete
A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól a 
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, 
meghatározott 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 
rende-letben szabályozott szociális célú tüzelőanyag 
támogatással kapcso-latos elsőfokú hatáskörének gyakorlását, 
Kamut Község Önkormány-zatának 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 (barna kőszén, 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 200 %-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,
ab) 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 legfeljebb 5 mázsát. 
(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 háztartásokszámától. Amennyiben egy ingatlanról 
több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének 
sorrendjében történik. 
( 6 )  A t ü z e l ő a n y a g  t á m o g a t á s  m e g í t é l é s é n é l  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 2021. december 31. napjáig lehet a Köröstarcsai 
Közös Önkormányzati Hivatalhoz 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 10q 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. 
Záró rendelkezések
6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A 
rendelet 2022. március 31. napján hatályát veszíti.
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Kamut Község Önkormányzata 2020. júliusában a Települési Amennyiben azt látjuk, hogy az árok jelentősen eliszapolódott, 
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. pályázati feltöltődött, vagy műszaki meghibásodást észlelünk, akkor minél 
felhívásra pályázatot nyújtott be „Kamut, csapadékvíz hamarabb értesítsük a Polgármesteri Hivatal munkatársait, hogy 
elvezetés kialakítása” címmel, mely pályázat 84,19 millió Ft a szükséges lépéseket meg tudják tenni, ne vészhelyzetben 
támogatást nyert el. derüljenek ki a rendszer hibái.
Mit tehet a lakosság? Bejelentéseit itt teheti meg:
Mit tehetünk a csapadékvízzel? Kamut Község Önkormányzata, 5673 Kamut, Petőfi u. 106., 
Törekedjünk a keletkezett vizeket helyben tartani: a tetőről Telefon: (66)428-308
összegyülekező vizet szikkasszuk vagy gyűjtsük és tároljuk, 
hogy később öntözésre használni tudjuk.Ne törekedjünk telkünk, A projekt Európai Uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 
udvarunk minél nagyobb mértékű leburkolására, hagyjunk 2020 program keretében valósul meg.
zöldfelületeket, szivárgókat, vagy alakítsunk ki vízáteresztő Projekt címe: Kamut község csapadékvíz-elvezetési rendsze-
burkolatokat (zúzott kő, szórt kavics, gyeprács, stb).Növeljük, rénekfejlesztése
hosszabbítsuk meg a víz lefolyási útvonalát a vízáteresztő Projekt azonosító: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00030
burkolaton vagy zöldfelületen, így a csapadékvíz elvezető árokba A projekt megvalósításának időtartama: 2020.07.01-2021.11.30.
már kevesebb víz jut.
Telkünkre, udvarunkra minél többfajta növényt telepítsünk, 
lehetőség szerint fákat, bokrokat, cserjéket is, hiszen azok nagy 
mennyiségű vizet el tudnak tárolni. Igyekezzünk a talajt lazán 
tartani, ami ezáltal több vizet képes elnyelni. A talajba jutott víz 
jelentős része később a növények segítségével a levegőbe kerül, 
így a nagy melegben frissíti, hűti udvarunk levegőjét.
Mi a teendőnk az utcai csapadékelvezető árkokkal?
Annak érdekében, hogy a csatornák, árkok kifogástalanul 
üzemeljenek, a csapadékvizet levezessék és így a belterületi 
ingatlanokat megvédjék a vízkártól, jó műszaki állapotban kell 
azokat tartani, ami folyamatos feladatokat ró mind az 
önkormányzatra, mind a lakosokra. Nemcsak jogszabály kötelez, 
hogy a saját portánk előtt a közterületet, így a csapadékelvezető 
csatornát karban tartsuk, hanem saját biztonságunk érdekében a 
közösség elvárása is ez.

E-mail:polgarmester@kamut.hu

KAMUT KÖZSÉG CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE

SZENNYVÍZBERUHÁZÁSSAL KAPCSOLATOS 
TÁJÉKOZTATÁS!

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. képviselője 
tájékoztatja Önöket, hogy a Kamut központú agglomeráció 
szennyvízelvezetése és tisztítása projekt Támogatási kérelme 
elkészült. 2021.12. 08-án beadásra került az Irányító Hatóságok 
részére, mely 2021. december 10. napján elfogadásra is került!  
A Projekt száma KEHOP-2.2.2-15-2021-00160.

Helyesbítés!
Az Önkormányzati Hírmondó VII. évfolyamának 27. számának 6. 
oldalán valamilyen félreértés kapcsán tévesen jelent meg a Covid 
védőoltásra vonatkozóan a következő: "Dr. Csikós Katalin 
háziorvos elmondja, hogy többnyire pajzsmirigy problémákat, 
vérnyomás problémákat, daganatos betegségeket említene meg." 
Helyesen: átmeneti vérnyomás emelkedést, átmeneti pajzsmirigy 
egyensúly zavart okozhat az amúgy ismert pajzsmirigy 
problémákkal szenvedő betegeknél. Soha nem mondtam azt, hogy 
daganatot okoz.

Ünnepi hulladékszállítási rend Kamuton
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy Kamuton a karácsonyi 
ünnepekre és az Új évi ünnepre való tekintettel a 
hulladékszállítás időpontjai, az alábbi rend szerint változnak: 

- December 22-én, szerdai napon lesz a szelektív 
hulladékgyűjtés, december 23. csütörtök helyett.

- December 23-án, csütörtökön lesz a kommunális (vegyes) 
hulladékgyűjtés, december 24. péntek helyett.

- December 29-én, szerdán szállítják el a kommunális 
(vegyes) hulladékot a cég munkatársai, december 31. 
péntek helyett. 

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

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK!
ORVOSI ÜGYELET 
Mezőberény, Gyomai út 6. 66/352-122; 66-998-612
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
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„Mikorra fejeződik be az M44-es gyorsforgalmi út utolsó 
szakaszának építése”? címmel nyújtott be kérdést dr. Palkovics 
László innovációs és technológiai miniszterhez Dankó Béla 
országgyűlési képviselő.
Dankó Béla hétfőn a parlamentben elmondta, a magyar vállalkozások 
gyarapodásához,  a  magyar  emberek boldogulásához 
nélkülözhetetlenek a jó minőségű közúti közlekedési kapcsolatok.
– A színvonalas közúthálózatba bekapcsolódó települések és térségek 
gazdasága a fejlesztéseknek köszönhetően megélénkül, és vonzóbbá 
válnak a munkahelyeket teremtő beruházók számára. A Kormány 
által nyújtott támogatásoknak köszön-
hetően választókerületemben az elmúlt 
időszakban többek között átadták az 
M44-es gyorsforgalmi út Békéscsabáig 
tartó útszakasza – fogalmazott az 
országgyűlési képviselő. Mint mondta, 
az eddig megvalósult közútfejlesztés 
ellenére azonban jól tudjuk, hogy a 
munka nagy része még hátravan.
– Ezidáig tehát az M5 autópályától, 
Kecskemét térségétől Békéscsabáig 
tartó több mint 120 kilométeres 
gyorsforgalmi útból eddig összesen 79 
kilométer épült meg. Nem régiben 
Tiszakürt és Tiszaug között pedig újabb 
3,2 km-es szakaszt adták át. A Kecskemét és Tiszakürt közötti rész 
pedig három ütemben fog megvalósulni – tette hozzá. – Egy ilyen 
mértékű útfejlesztés jelentős változást hozhat a településen élők 
életében, hiszen a megyeszékhely és vonzáskörzete soha nem 
rendelkezett ily korszerű, kiépített úthálózattal, ugyanakkor a 

turisztika fejlődését is segítheti, hiszen a térségbe érkező turisták is 
örömmel látogatnák a sok helyen még érintetlen természeti 
látnivalókkal csalogató vidéket.
Schanda Tamás államtitkár, miniszterhelyettes válaszában elmondta, 
az M44 gyorsforgalmi út megvalósításával 2×2 sávos gyorsforgalmi 
úti összeköttetés jön létre az M5 autópályától, Kecskemét térségétől 
Békéscsaba felé.
– Az út teljes megépítésével nemcsak Békéscsabát kötjük be a 
gyorsforgalmi úthálózatba, hanem három kelet-magyarországi megye 
gyors és biztonságos közúti összeköttetése is megvalósul – 

hangsúlyozta. A több mint 120 
kilométeres útból 2019-ben elkészült a 
Tiszakürt és Kondoros közötti 61 
kilométer, 2020-ban pedig a Kondoros és 
Békéscsaba közötti 17,6 kilométeres 
szakasz. Zajlik a Lakitelek-Tiszakürt 
közötti  10 kilométeres szakasz 
kivitelezése, átadása az új Tisza-híddal 
együtt idén év végére várható. A 
Szentkirály-Lakitelek közötti 4,6 
kilométeres szakasz is épül, befejezése a 
kapcsolódó elkerülővel, a szükséges 
útfelújításokkal, és a kerékpárút-
építéssel 2024. I. negyedévében várható. 
A Kecskemét-Szentkirály közötti 32,2 

kilométeres szakasz esetében a kivitelezési munka 2022. tavaszán 
megkezdődhet, a forgalomba helyezés 2025 közepére tervezett. Az 
M44 kivitelezése során kiemelt figyelmet fordítanak a szakaszos 
átadásra. Így amint elkészült egy-egy rész, a lehető leghamarabb 
átadják a forgalom számára.

AZ M44-ESRŐL KÉRDEZETT DANKÓ BÉLA A PARLAMENTBEN

Négy fontos területen is 
előrelép az ország
A Fidesz-KDNP kormány döntéseinek 
köszönhetően négy fontos területen is előre 
lép Magyarország – fogalmazott sajtó-
tájékoztatóján Dankó Béla országgyűlési 
képviselő.
Mint elmondta, a 80 ezer forintos 
nyugdíjprémium mellé a teljes 13. havi 
nyugdíjat biztosítja a kormány jövő 

februárban a nyugdíjasok számára.
– Tavaly áprilisban döntött úgy a Fidesz-KDNP kormány, hogy a 
járvány miatti családokat és a gazdaságot segítő mentőcsomag 
részeként az időseket is támogatni szeretné, és visszaépíti a baloldal 
által elvett 13. havi nyugdíjat – hangsúlyozta az országgyűlési 
képviselő.

Dankó Béla elmondta, januártól 200 ezer forintra nő a minimálbér és 
260 ezer forintra a szakmunkás minimálbér. A minimálbér így 
magasabb lesz a Gyurcsány-féle baloldal által fizetett 2010-es 
átlagbérnél.
A családi adóvisszatérítés csaknem 2 millió szülőt érint, és összesen 
több mint 600 milliárd forintos támogatást jelent – tette hozzá. – A 
magyar gazdasági növekedés mára az egyik leggyorsabb Európában, 
ami lehetővé teszi, hogy a kormány visszafizesse a befizetett szja-t. 
A képviselő kitért arra, hogy a gyermekes családok, a nyugdíjasok 
mellett a kormány a fiatalokat is célzottan segíti a járvány alatt. 
Januártól nem kell jövedelemadót fizetni a 25 év alattiaknak, ezzel 
havi több tízezer forinttal emelkedik a keresetük. A fiatalok 
adócsökkentését is a gazdasági növekedés teszi lehetővé.
– A felsorolt intézkedések jól mutatják a Fidesz-KDNP célkitűzését, 
miszerint Magyarországot előre kell vinni, nem pedig hátra – 
nyomatékosította az országgyűlési képviselő.

Szeretetre vágyunk! 
Az adventi gyertyagyújtás, - ami egy jó gyakorlatnak bizonyult a közösségi 
találkozásra, Kamuton sajnos az idén is elmaradt, - pedig milyen jó alkalmak 
ezek a szeretet gyakorlására, amit csak közösségben élhetünk meg. A 
karácsony előtt egy kis ünnepséget a szabadban csak sikerült összehozni, 
amiért köszönet a szervezőknek és résztvevőknek. Az ember egymagában csak 
önmagát tudja szeretni. Az is fontos, de az egymás iránt tanúsított szeretet 
bizonyítja, hogy emberek vagyunk. 
Egy kis könyvecskét olvastam –már nem először, és kölcsön is adtam 
többeknek,- amelynek címe SZERETETRE VÁGYUNK. Nem hiszem, hogy 
valaki azt mondja, ez nem igaz. Még a növényeknek is van igényük szerető 
gondoskodásra, az állatoknak meg feltétlen. 
Az embernek, aki szeretetből, és szeretetre lett teremtve, hogy szeresse Istent 
és embertársait, legnagyobb igénye a szeretet. Szeretet nélkül az élet csak 
vegetáció.
Többféle szeretet van a mélységét illetően. Legnagyobb az isteni szeretet 
görögül agapé, ami a legmagasabb önzetlen, feltétel nélküli szeretet. Isten 
mindent oda ad, ha kell az életét áldozza értünk, hogy mi éljünk általa, ami -
ismerjük Jézus történetét, - egyszer meg is történt. Aztán van még házastársi, 
szülői, gyermeki, baráti, embertársi felebaráti szeretet. Mindegyik másképpen jut 
kifejezésre. Mindegyikben benne van az önszeretet is, mert viszonzást várunk 

érte. Az ember már csak ilyen. De Istentől megtanulható az agapé szeretet is, 
amikor úgy adunk, hogy a hálátlant is segítjük. Isten mindenkit szeret, még azt is, 
aki nem hisz benne, hisz „Isten a SZERETET!” 1Ján.4:8,16) 
Nem midig anyagi dolgokon mérhető a szeretet. Sokszor egy látogatás, egy 
mosoly vagy megértés jobban esik mindennél. A karácsony általában az 
ajándékozásról szól, pedig nem kellene ennek így lennie. Mennyivel egyszerűbb 
lenne egy kötetlen beszélgetés csak úgy egy kávé vagy tea mellett, vagy csak 
úgy megállva az utcán, a téren, vagy a szomszéd kapujába. A nem zavarlak 
kérdésre, nem az a válasz, hogy mit hoztál, hanem örülök, hogy látlak. A kedves 
szavak csengése kellemesebb a karácsonyi csengettyűk hangjánál. Tanuljuk 
meg ezt a fajta szeretetet, hisz most látjuk csak igazán a Covid kapcsán, milyen 
gyorsan elszállhat az élet lehelete. Ahogy a mondás tartja, „Csak annyi az élet, 
mint futó felhőnek árnya a folyón, vagy mint tükrön a lehelet.” Így olvashatjuk a 
144. zsoltár 4. versében „Olyan az ember, mint a lehelet, napjai, mint az átfutó 
árnyék, ...mégis tudsz felőle, és gondod van reá.”(Zsolt 8:5) Istenben jó 
reménykedni és megnyugodni. 
Ezt a leheletnyi kis életünket használjuk ki a jóra. Osztogassunk szeretetet, míg 
tart a ma. Örüljünk, ha szerethetünk, örüljünk, ha szeretnek, mert ez ad értelmet 
minden napnak, minden ébredésnek.

 2021. dec. 5. 
Hortobágyi Mártonné.
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Elmélkedés a boldogságról
Terveimben az volt, hogy amennyiben a boldogságról írok, 
akkor ezt karácsony táján teszem. A téma mindig aktuális, de 
nagyon kényes és szinte megfoghatatlan. Amit én írni akarok 
az úgy érzem megfogható lesz gondolataink által. Három 
summás véleményt írok le három személytől. Van közöttük 
szociológus, aki tudományos módszerrel közelíti meg ezt a 
kérdést. Megnézzük, hogy foglal állást a Biblia ebben a 
kérdésben. És engedtessék meg kedves Olvasóim, leírom az én 
véleményemet is. 
Kérdés Kopp Mária szociológushoz. Definiálható egyáltalán, 
hogy mit jelent boldognak lenni? Végeredményben ez azt 
jelenti, hogy egy ember azt mondja magáról, hogy Ő boldog. 
Megnézzük ennek a háttér tényezőit is, és az derült ki, hogy a 
fogyasztási társadalom által diktált boldogság elképzelés, 
vagyis, hogy attól vagyok boldog, ha gazdagabb, szebb és 
híresebb vagyok, mint mások nem állja meg a helyét. Az ilyen 
emberek kevésbé boldogok és kevésbé egészségesek is. Azok 
a boldogabbak, akik hisznek az élet értelmében és céljaiban. 
Nekik az immunrendszerük is erősebb, kevésbé kapják meg a 
fertőzéseket és szinte természetes, hogy a boldogabb országok 
gazdaságilag is sokkal jobban teljesítenek. 
Mi magyarok hol vagyunk a nemzetközi boldogság 
rangsorban? 
Sajnos nagyon rosszul állunk ezen a téren. Mindig tiltakozunk 
az ellen, hogy eleve depressziós nép lennénk, az viszont igaz, 
hogy sírva vígadunk. Nagyon eltudunk keseredni, és nagyon 
tudunk lelkesedni. 
Meg lehet határozni, hogy milyen értékrendű emberek a 
boldogabbak? 
A vallásosság nagyon komoly védőburok. Főleg, ha valaki az 
egyházában gyakorolja a vallását. Ők sokkal egész-
ségesebbek, kevésbé depressziósok, nem ellenségesek, és 
jobban hisznek az élet értelmében.
Férfiak vagy nők a boldogabbak?
Régóta vizsgáljuk, hogy a magyar férfiaknak mitől ilyen rossz 
az idő előtti halálozási mutatóik. Nagyon komoly 
veszélyeztető tényező az, hogy sokan nem hisznek az élete 

céljaiban. Manapság az emberek nagyrésze úgy gondolja, 
hogy a legbiztosabb nem bízni senkiben, és hogy senki sem 
törődik a másikkal. Az emberek többsége úgy gondolja, hogy 
nincsenek közös értékek, közös célok, nem lehet tervezni a 
jövőt. Az egészség vonalán is kimutatható az ebből fakadó 
állapotromlás. Még a dohányzásnál és káros alkohol-
fogyasztásnál is súlyosabb tényező. Most pedig lássuk, hogy 
én (Szlancsik Pál) hogyan fogalmaztam meg a boldogságot? 
Kik a boldog emberek? 
Aki kivan békülve önmagával és a környezetével. Jól érzi 
magát a saját bőrében, tisztában van a képességeivel és a 
lehetőségekkel. Nem hasonlítgatja magát folyamatosan 
másokhoz. Hiszi azt, hogy Ő fontos, szükség van rá a 
családban, a rokonságban és a különböző közösségekben. 
Tervei, céljai vannak, rövid és hosszú távra. A megvalósult 
céloknak szívből tud örülni. Vágyik valamire és vár valamit. 
Ahogy a sláger mondja, „Mindig várj valamit, ami majd 
felvidít, és a holnap majd így lesz szép”. Mivel mi határozzuk 
meg, hogy mire gondolunk, ezért a boldogságunk, szük-
ségszerűen a saját kezünkbe van. Senki sem tölt gondolatokat 
a fejünkbe.
Van-e hiteles mércéje a boldogságnak?
A feleletet Szent Pál foglalja össze: Nem a világ szerint élni! 
Folyamatosan tanulni és fejlődni kell a jóban! Úgy keresni és 
megtenni Isten akaratát, hogy a mérce tökéletes legyen (Róm. 
12.2) Eddig a három vélemény. 
Természetesen én azt tudom, azt itt leírtakon kívül sok más is 
fontos a boldogsághoz. Csak felsorolom: a jó egészség, a jó 
családi háttér, jó szakma, biztos anyagi háttér, a sikeres karrier. 
Az itt megjelent képen Önök Kedves Olvasóim, hat boldog 
nyugdíjast látnak, akik a községi májusfát állították fel. 

Írásom végén minden kedves Olvasónak 
Békés Karácsonyi Ünnepeket és boldog új évet kívánok!

2021. december 13.          Szlancsik Pál

Születésnapok, 
névnapok!

Boldog születés- és 
névnapot kívánunk 

minden kedves kamuti 
polgárnak, aki 2021. 

decemberében
ünnepelte/ünnepli

 születését és névnapját!


