
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzati tulajdonú lakótelkek vételárkedvezményéről  

szóló 25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú 

lakótelkek vételárkedvezményéről szóló 25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Rendelet) „1. Általános rendelkezések” elnevezésű pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„1. Általános rendelkezések  

 

1. § (1) A rendelet célja, hogy Kakucs község közigazgatási területén elősegítse és támogassa 

a letelepedést - lakótelkek vásárlásához nyújtott - kedvezmények biztosítása révén. 

 

(2) E rendeletben foglalt feltételek alapján vételárkedvezmény vehető igénybe Kakucs Község 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő, belterületi lakótelkek 

megvásárlásához. 

 

(3) Az önkormányzati tulajdonú lakótelkek aktuális vételárát a Képviselő-testület mindenkori, 

vonatkozó határozata tartalmazza. 

 

(4) A vételárkedvezmény iránti kérelmet a lakótelek megvásárlási szándékának közlésekor 

kell jelezni a Polgármesteri Hivatalban. Az adásvételi szerződés megkötését követően ilyen 

célú vételárkedvezmény nyújtására nincs lehetőség. 

 

(5) Az Önkormányzat lehetőséget biztosít a lakótelkek vételárának két részletben történő 

megfizetésére abban az esetben, ha a vevő az Önkormányzat részére előlegként megfizet 

1.500.000 Ft-ot - melyből 500.000 Ft foglalónak minősül -, majd a fennmaradó vételárat 

legkésőbb az adásvételi szerződés megkötését követő 6 hónapon belül megfizeti.” 

 

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § (1) A vételárból további 600.000 Ft összegű vételárkedvezményre jogosult, aki 10 éves 

elmúlt és 45. életévét még nem töltötte be, és  

a) a kérelmező - házastársak, élettársak esetén a kérelmezők legalább egyike - legalább 2 

éve állandó kakucsi lakcímmel rendelkező személy,  

b) a kérelmező - házastársak, élettársak esetén a kérelmezők legalább egyike - vagy a 

kérelmező közeli hozzátartozói életük folyamán legalább 2 évet kakucsi állandó 

lakcímre bejelentkezett lakosként éltek, és e tény írásos dokumentummal igazolható.” 

 

3. § A Rendelet 5. § (4) bekezdésében az „Örkényi” [Takarékszövetnél] helyébe a „Pátria” 

[Takarékszövetkezetnél] szöveg lép. 

 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelete 

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

Kakucs község környezetvédelme, köztisztasága, zöldterületeinek védelme érdekében, a helyi 

körülményeket figyelembe véve a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A rendelet célja és hatálya 

 

1. § (1) A rendelet célja, hogy Kakucs község közigazgatási területén a köztisztaságot 

fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi 

sajátosságoknak megfelelően rendezze. 

(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 

tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 

(3) E rendeletet kell alkalmazni: 

a) az élő szervezetek és a környezet élettelen elemei, valamint azok természetes és 

emberi tevékenység által alakított környezetére, 

b) ingatlanok, közterületek tisztaságának védelmére, a zöldfelületek védelmére, a 

természetes vizek, a talaj és a levegő tisztaságának védelmére, valamint a zaj és rezgés 

elleni védelmére.  

(4) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, 

ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, 

fertőzést eredményező tevékenységtől, magatartástól tartózkodni.  

 

2. Értelmező rendelkezések 

 

2. § E rendelet alkalmazásában:  

a) avar és kerti hulladék: a falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb 

biológiailag lebomló növényi maradvány; 

b) környezeti elem: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által 

létrehozott épített (mesterséges) környezet, továbbá ennek összetevői; 

c) környezet: a környezeti elemek, azok rendszerei, folyamatai, szerkezete; 

d) környezetszennyezés: a környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket 

meghaladó terhelése; 

e) környezetvédelem: olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek 

célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a 

kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző 

állapot helyreállítása; 

f) kibocsátási határérték: a környezetnek vagy valamely elemének jogszabályban vagy 

hatósági határozatban meghatározott olyan mértékű terhelése, melynek meghaladása - 

a mindenkori tudományos ismeretek alapján - környezetkárosodást idézhet elő; 

g) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és 

síkosság-mentesítése, pormentesítése; 

h) indokolatlan zajokozás: minden olyan nem szükségszerű zaj okozása, amely 

mértékénél és eredeténél fogva alkalmas mások nyugalmának zavarására; 



i) hangosító berendezés: minden olyan bel- és kültéri berendezés, amely hang 

felerősítésére, kibocsátására szolgál; 

j) közterület: az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó ingatlanok 

(helyi közutak és műtárgyaik, terek, parkok), az országos közutaknak a község 

közigazgatási területét átszelő része, valamint a belterületi földrészletek, építmények 

közhasználatra átadott része; 

k) zöldfelület: az ingatlanok növényzettel fedett részei, nevezetesen: zöldterület, zöldsáv, 

erdő; 

l) zöldterület: az állandóan növényzettel fedett, más terület-felhasználási egységhez 

nem tartozó közhasználatú rész – közterület, közpark, közkert, liget, sétány, játszótér 

vagy egyéb fásított, parkosított zöldterület; 

m) zöldsáv: az úttest és az ingatlan határa közötti közterület növényzettel fedett része, 

n) Önkormányzat: Kakucs Község Önkormányzata, 

o) Képviselő-testület: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 

p) Polgármesteri Hivatal: Kakucsi Polgármesteri Hivatal, 

q) Jegyző: Kakucs Község Önkormányzata Jegyzője. 

 

II. Fejezet 

 

A VÍZTISZTASÁG VÉDELME 

 

3. A vizek védelme 

 

3. § (1) A község közigazgatási területén cél a felszíni és felszínalatti vízkészlet védelme, 

minőségük javítása.  

(2) A helyi felszín alatti vízbázisok esetében: 

a) a mennyiségi védelem alapelve, hogy mind az ivóvíz minőségű, mind pedig az egyéb 

vizek iránti igények kielégítésénél a vízhasználat engedélyezése során a tényleges 

vízfelhasználásban az ésszerű takarékosságnak kell érvényesülni; 

b) a minőségi vízvédelem alapelve a vizek fertőzésének és káros szennyezésének tilalma; 

c) a község vízellátását biztosító kutak védelme kiemelt fontosságú. 

(3) Természetes vízfolyásba, nyílt vízbe hulladékot juttatni, vagy szennyezett vizet bevezetni 

tilos. 

(4) Tilos az ingatlanok, intézmények, üzemek kommunális és ipari szennyvízét, egyéb 

szennyezést vagy mérgező anyagot (szemetet, trágyalét, iszapot, vegyszermaradékot stb.) 

nyílt felszínű, valamint zárt csapadékvíz-elvezető csatornába, élővizekbe, felhagyott vagy 

üzemelő kutakba, talajvízbe vezetni, gyűjteni, elhelyezni vagy egyéb módon a talajba juttatni.  

(5) A vízbázis védelme érdekében – a központi ivóvízhálózattal ellátott területen – az új 

építésű lakóingatlanok használatbavételi engedélye kiadásának feltétele a községi vízmű 

üzemeltetőjének (DAKÖV Kft., 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) nyilatkozata az ingatlan 

ivóvízhálózatra történő csatlakozásának megtörténtéről, valamint a lakos nyilatkozata arról, 

hogy a későbbiek során sem csatlakozik le a központi ivóvízhálózatról. 

 

4. Kommunális szennyvízkezelés 

 

4. § (1) A nem közművel összegyűjtött szennyvíz kezelésével kapcsolatos tevékenységekre a 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló, a Képviselő-testület által megalkotott - mindenkor hatályos - 

önkormányzati rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.  

(2) A vízbázis védelme érdekében – a központi szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen 

– az új építésű lakóingatlanok használatbavételi engedélye kiadásának feltétele a községi 

vízmű üzemeltetőjének (DAKÖV Kft., 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) nyilatkozata az ingatlan 

szennyvízcsatorna-hálózatra történő csatlakozásának megtörténtéről, valamint a lakos 

nyilatkozata arról, hogy a későbbiek során sem csatlakozik le a központi szennyvízcsatorna-

hálózatról. 



(3) Tilos a közcsatornába csapadékvizet, szippantott szennyvizet és az állattartásból származó 

híg trágyát, valamint csurgó vizet vezetni.  

 

5. Csapadékvíz-elvezetés 

 

5. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlana előtt a gyalogos 

útszakasznak és zöldterületnek a tisztántartásáról, kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan 

lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.  

(2) Járműbejárók átereszeinek építése, jó karban- és tisztántartása minden esetben az ingatlan 

használójának kötelessége. 

(3) Az épület tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az épület tetőzetéről lefolyó esővíz, 

hólé az ingatlanára visszavezetésre kerüljön, és onnan korlátozás nélkül az árokba, 

vízfolyásba elfolyhasson.  

(4) Eldugulás okozására alkalmas anyagot a vízelvezető árokba helyezni tilos. 

(5) A meglévő, üzemen kívül helyezett szikkasztókban csak csapadékvizet lehet 

elszivárogtatni.  

 

6. Kút létesítése 

 

6. § (1) A központi ivóvízhálózattal ellátott területen nem közüzemi vízellátó mű részét 

alkotó, vagy nem nagyüzemi öntözés vízellátását biztosító kút csak akkor létesíthető, és az 

abból nyert víz csak akkor hasznosítható, ha a kút: 

a) kizárólag a létesítő mezőgazdasági célú vízellátását szolgálja és 

b) mélysége az első vízadó réteget követő záró réteget nem lépi át.   

(2) Kút létesítésére és használatbavételére a - felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás 

és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló - 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendeletben 

foglaltak az irányadók. 

(3) Az ivóvizet szolgáló kút környékén olyan létesítményt, amely a kút vizét közvetlenül vagy 

talajon keresztül közvetve veszélyeztetheti, csak a közegészségügyi és építésügyi 

jogszabályokban meghatározott távolságban szabad létesíteni.  

 

III. Fejezet 

 

A LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELME 

 

7. A levegőtisztaság általános védelme 

 

7. § (1) A község átszellőzésében, klímájának javításában meghatározó szerepet betöltő 

zöldfelületek, zöldterületek megtartását, fejlesztését kiemelt feladatként kell kezelni, melynek 

megvalósítását a községnek biztosítania kell, új beruházások kapcsán pedig meg kell 

követelnie.  

(2) Az új terület felhasználásánál, beépítésénél – a Kakucs Község Helyi Építési 

Szabályzatával és településkép védelmi rendeletével összhangban – meg kell követelni a 

telken belüli védőfásítások, védő zöldsávok kialakítását, a zöldfelületi és beépítési arányok 

optimalizálása érdekében.  

(3) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban megfelelően karbantartott 

tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad 

elégetni.  

 

8. Avar és kerti hulladékok kezelése, égetése 

 

8. § (1) Az avar és kerti hulladékok kezeléséről a tulajdonos vagy a használó köteles 

gondoskodni.   

(2) Az avar és kerti hulladékok kezelése - a levegőminőség veszélyeztetésének kizárása 

érdekében és a szerves anyagtartalom hasznosítása céljából - az alábbi módon ajánlott: 

a) komposztálással, vagy 



b) beszántással vagy beásással a termőhelyen, vagy 

c) elkülönített (szelektív) zöldhulladék-gyűjtés útján. 

(3) Hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom esetén az ártalmatlanítás kizárólag a (2) 

bekezdésben megjelölt módon történhet. 

(4) Avart, kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés 

személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Égetni a 

szomszédos telken lévő épületektől 10 méter, saját telken lévő épülettől 5 méter távolságon 

belül nem szabad. Szalma- és szálastakarmány kazlaktól 20 méteren belül égetni nem szabad. 

Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken lévő zöld növényeket, fákat, 

bokrokat ne károsítsa, a szomszédokat, a lakosságot indokolatlanul ne zavarja. 

(5) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstriadó és 

gyenge, közepes, vagy erős szél esetében. 

(6) Az égetést olyan 18 éven felüli személy végezheti, aki fizikailag és szellemileg is alkalmas 

arra, hogy veszély esetén megfelelően tudjon cselekedni. Avart és kerti hulladékot 

magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek, közterületen nem. 

(7) Az égetést kizárólag pénteki napokon 12 és 18 óra között lehet végezni. Tartós füstölés 

nem engedélyezett. Csak légszáraz állapotú avar és kerti hulladék égethető el. Amennyiben az 

égetéssel járó füst, bűz, pernye, és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul 

ki, az égetés azonnal be kell fejezni. 

(8) Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi 

adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy 

veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait. 

(9) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. 

Szabadban tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad. Az égetés helyszínén olyan eszközöket, 

felszerelést kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható és a tűz 

biztonsággal eloltható.  

(10) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással, kézi 

szerszámokkal – meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása 

előtt meg kell győződni. 

(11) Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott 

sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének, valamint az egyházi 

és vallási rendeltetésű ingatlanok, köztemető 100 méteres körzetében az egyházi 

rendezvények, szertartások ideje alatt. 

 

9. § (1) Külterületen az avar és a kerti hulladék égetése, valamint az alkalomszerű 

tűzveszélyes tevékenység az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) 

BM. rendeletben foglalt szabályok betartásával folytatható. 

(2) A külterületi növényhulladékok égetése során is figyelembe kell venni és betartani a 8. §-

ban foglaltakat. 

 

9. Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok 

 

10. § (1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített 

állapotban szabad szállítani. 

(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port - terjedésének 

megakadályozására - vízzel kell nedvesíteni.  

(3) A községben keletkező porképződés megakadályozása érdekében törekedni kell arra, hogy 

a fedetlen alapterületek gondozott növényzettel borítottak legyenek.  

(4) Utak tervezése, építése során a légszennyező hatás csökkentése érdekében a lakóterületek 

mellett haladó útszakaszok mentén törekedni kell a védő növénysáv telepítésére.   

 

IV. Fejezet 

 

A TALAJTISZTASÁG VÉDELME 

 

10. A földterületek védelme 



 

11. § (1) A föld felszínén és a földben csak olyan tevékenység folytatható, amely annak 

minőségét nem károsítja. 

(2) A talaj szennyezője köteles a talajszennyeződést megszüntetni, szükség esetén talajcserét 

végezni.  

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a talajt, földet úgy használni, hogy annak termőképességét 

ne csökkentse.  

(4) A területigényes településfejlesztési elhatározásoknál, létesítmények elhelyezésénél a 

termőterületek művelés alóli kivonását, más irányú felhasználását a lehető legkisebbre, 

indokoltan csak a legszükségesebbre kell csökkenteni.  

(5) Azokon a közterületeken, ahol gépjármű- és gyalogosforgalom nincs, törekedni kell arra, 

hogy a földfelszín növényzetét rendszeresen nyírják, és az ne vízzáró módon kerüljön 

lefedésre.  

 

V. Fejezet 

 

A KÖZ- ÉS ZÖLDTERÜLETEK VÉDELME 

 

11. Zöldfelületek használata, védelme 

 

12. § (1) A település zöldfelületi ellátottságának biztosítása az Önkormányzat feladata.  

(2) A zöldfelületi rendszer fejlesztésére az Önkormányzat falufejlesztésért felelős bizottsága 

tesz javaslatot.  

(3) A közhasználatra átadott közcélú zöldfelület rendeltetéstől eltérő használatát csak indokolt 

esetben és ideiglenes jelleggel – egyedi elbírálás alapján, térítés ellenében – lehet 

engedélyezni.  

(4) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő ideiglenes használat következtében a növényzet, 

továbbá a zöldfelület felszerelését képező építmények, berendezések sérülése, 

megsemmisülése várható, a használó köteles saját költségén: 

a) a növényzet védelmét a helyszínen favédelmi kerítés (kaloda) elhelyezésével 

biztosítani, 

b) a növényzet előzetes áttelepítéséről, előírt pótlásáról gondoskodni, 

c) az építmények, berendezések, felszerelések ellenértékét, azok áttelepítésének (le- és 

felszerelésének, elszállításának stb.) költségeit viselni.  

(5) A rendeltetéstől eltérő ideiglenes használat megszűntével a zöldfelületen az eredeti 

állapotot tizenöt napon belül helyre kell állítani, a növényültetést pedig a legközelebbi ültetési 

időszakban végrehajtani.  

(6) A halasztást nem tűrő igénybevétel esetén (pl: csőtörés stb.) a helyreállításról az 

igénybevevő köteles haladéktalanul gondoskodni.  

(7) Gondozott közterületre járművel ráhajtani, parkolni, azt bármi módon károsítani tilos!  

(8) Az egyéb jogszabályokban előírtakon túl tilos a zöldterületeken 

a) a zöldfelület gondozása során összegyűjtött avar és kerti részeket elégetni, 

b) az élőfákat, növényeket hirdetés céljára használni, 

c) tüzet rakni, kivéve a zöldterület kezelője által kialakított tűzrakó helyen, 

d) a növényzet és a zöldterület, zöldfelület egyéb elemeinek, tartozékainak, felszerelési 

tárgyainak bármilyen módon történő megrongálása, pusztítása, károsítása, vagy olyan 

szakszerűtlen kezelése, mely értékük csökkenésével jár.  

(9) A település meglévő zöldterületének csökkentése - a tervszerűen végzett kertépítészeti 

munkálatok kivételével - tilos.  

(10) A zöldterületeket rendeltetésüknek megfelelő célra és módon - állaguk sérelme nélkül -

mindenki használhatja.  

 

13. § (1) A tulajdonos az ingatlanát határoló zöldsávban növénysort a fás szárú növények 

védelméről szóló, a Képviselő-testület által megalkotott - mindenkor hatályos - 

önkormányzati rendeletben foglaltak szerint telepíthet. 

(2) A telepítés során: 



a) a környezetre kevésbé káros növényvédő szereket kell alkalmazni, 

b) a permetezéssel kapcsolatos rendelkezések és a permetszerek használatára vonatkozó 

utasítások betartása kötelező; minden ingatlantulajdonos a permetezés időpontját a 

szomszédokkal egyeztetni köteles.  

(3) Az egészségre ártalmas gyomnövényeket az ingatlantulajdonosnak az ingatlanon belül és 

az ingatlant határoló zöldsávban kötelessége folyamatosan irtani.  

(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanát határoló zöldsávban az ott lévő növényzetet 

(fák, cserjék, gyep stb.) – tekintet nélkül arra, hogy azokat saját maga vagy az Önkormányzat 

telepítette – mindenkor megfelelően karbantartani.  

 

12. A fák védelme 

 

14. § Közterületen fakivágás a jegyző engedélyével végezhető, a fás szárú növények 

védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet 6-8. §-aiban foglaltak 

figyelembevételével. 

 

15. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó, önkormányzati tulajdonban lévő zöldfelületek 

megóvásához szükséges anyagi feltételeket az Önkormányzat a mindenkori éves 

költségvetésében biztosítja.  

(2) A zöldfelületek fenntartásának biztosítása érdekében tett javaslatait az Önkormányzat 

falufejlesztésért felelős bizottsága az éves költségvetés elfogadását megelőzően terjeszti a 

Képviselő-testület elé.  

 

13. Ingatlanok és közterületek tisztántartása 

 

16. § (1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, az ingatlan 

használója (haszonélvező, használó, bérlő, albérlő, szívességi használó, stb.) köteles 

gondoskodni. Az ingatlan tulajdonosának kötelessége továbbá a rendszeres rovar- és 

rágcsálóirtásról való gondoskodás is.  

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: 

a) a ház, vagy telek előtti járdaszakasz és zöldsáv teljes területének, a beépítetlen 

telekrész tisztántartásáról és gyommentesítéséről, a fű rendszeres lekaszálásáról, a 

nyílt árok folyamatos rendben tartásáról, annak ellenére, hogy az közterület, 

b) az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről. 

(3) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített 

és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed. 

(4) A tulajdonos a téli időszakban az ingatlanát határoló közterületen – naponta szükség 

szerint többször is – köteles a járdáról a havat, jeget letakarítani.  

(5) A hóeltakarítás, jégmentesítés során tilos környezetszennyező, jégoldó anyagokat 

használni (pl. konyhasó stb.). 

(6) A havat úgy kell felhalmozni, hogy a hórakás a csapadékvíz elfolyását ne gátolja, 

valamint, hogy a gyalogos- és közúti forgalom biztonsága és zavartalansága biztosított legyen.  

(7) A szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más 

elárusítóhelyek előtti járdaszakasz tisztántartásáról a használó, a létesítményt üzemeltető 

köteles gondoskodni, függetlenül attól, hogy a szemét az üzleti tevékenységből származik-e, 

vagy sem. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével 

kapcsolatos feladatokra is.   

 

17. § (1) Az Önkormányzat gondoskodik   

a) az önkormányzati tulajdonú közterületek – a 16. § (2) és (7) bekezdésben részletezett 

területek kivételével – szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, 

általános jellegű takarításáról, síkosságmentesítéséről, a szilárd burkolatú utak 

tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről, 

b) az úttest és a járda közötti zöldsávban lévő árkok, csapadékvíz-elvezető rendszerek 

terv szerinti kialakításáról, 

c) a zöldsávban fák ültetéséről. 



 

18. § (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) 

az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.  

(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak, ezt 

követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület 

tisztántartásáról. 

(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, valamint az 

építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés 

ne keletkezzen. 

(4) Közterületen anyagot lerakni és tárolni, közterületet elfoglalni, rendeltetéstől eltérő módon 

használni csak a közterületek használatának rendjéről szóló, a Képviselő-testület által 

megalkotott - mindenkor hatályos - önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint kiadott 

engedély alapján lehet. Közterületen építési, bontási anyagot a kiadott közterület-használati 

engedélyben meghatározott területen, az engedélyben feltüntetett módon és időtartamig 

szabad tárolni. Magánterületen az engedélyezés nem szükséges, azonban csak olyan anyagot 

szabad így tárolni, amely közegészségügyi szempontból nem jelent veszélyt.  

(5) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) lerakása és felbontása csak a Jegyző, 

valamint az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének 

hozzájárulásával lehetséges.  

(6) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, hulladékanyag keletkezik, úgy 

azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül a kivitelezést 

végző szervnek vagy személynek el kell szállítania és a közterületet helyre kell állítania, a 

törmeléktől meg kell tisztítania. 

(7) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, szemetet szállítani és elhelyezni. 

Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa 

köteles 24 órán belül saját költségén összetakarítani, elszállítani.  

(8) Közterületen szennyező anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállításból 

semmi ne hulljon ki, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület 

szennyeződne, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és további szennyeződés 

megakadályozásáról gondoskodni. 

(9) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál köz- vagy magánterület szennyeződik, a 

szennyeződés előidézőjének azt fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell 

tisztítania. 

 

19. § (1) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az 

egészséget veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem 

magánterületen elhelyezni, vagy elhagyni nem szabad.   

(2) Állat közterületen történt elhullását – ha annak tulajdonosa ismeretlen – a Polgármesteri 

Hivatalban azonnal be kell jelenteni.  

(3) Az állattartás helyi szabályaira az állattartás szabályairól szóló, a Képviselő-testület által 

megalkotott - mindenkor hatályos - önkormányzati rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.  

 

20. § (1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, 

járművek tárolása közterületen tilos.  

(2) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet 

végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat csak úgy 

lehet végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön.  

 

14. Közterületen engedély nélkül tárolt, üzemen kívül helyezett vagy 

üzemképtelen közúti járművekkel kapcsolatos eljárás 

 

21. § (1) Közterületen üzemen kívül helyezett vagy üzemképtelen járművet 5 napon túl tárolni 

tilos. 

(2) Ha a tulajdonos (üzembetartó) a közterületről az üzemen kívül helyezett vagy 

üzemképtelen járművét 5 napon belül nem szállítja el, a Jegyző a jármű kijelölt helyre történő 



elszállítását és tárolását elrendelheti a tulajdonos (üzembetartó) költségére és veszélyére. Az 

elszállításról az illetékes rendőri szervet értesíteni kell.  

(3) A (2) bekezdés alapján elrendelt elszállítás esetén a jármű műszaki állapotát a Jegyző – 

szükség esetén szakértő bevonásával – állapítja meg, és arról, valamint a járműben található 

dologról jegyzőkönyvet köteles felvenni és fényképfelvételt készíteni.  

(4) A Jegyző 

a) gondoskodik a kijelölt helyre szállított jármű(vek) tárolásáról az elszállítás napjától 

számított 1 évig, 

b) köteles kiadni az elszállított járművet az igazolt tulajdonosának,  

c) gondoskodik arról, hogy a jármű helytelen tárolásáért felelős tulajdonos (üzembetartó) 

az elszállítással és tárolással felmerülő költségeket az Önkormányzatnak megtérítse,  

d) amennyiben a jármű tulajdonosa ismeretlen és a jármű elszállítása óta egy év eltelt, 

úgy a járművet, annak tartozékait szakértő felkérése után értékesítheti, 

e) az értékesítésből befolyt összeget a felmerült költségek levonása után 5 évig 

elkülönített számlán kezeli, ezt követően az összeg felett az Önkormányzat 

rendelkezik, 

f) a jármű elszállításával, tárolásával kapcsolatos feladatok elvégzése céljából külön 

megállapodás alapján megbízhat természetes személyt vagy gazdasági szervezetet. 

(5) Ha a jármű tulajdonosának (üzembentartójának) személye csak az elszállítás után 

állapítható meg, a Jegyző köteles őt értesíteni az elszállításról, valamint felszólítani a 

felmerült szállítási, tárolási, őrzési és egyéb költségek 15 napon belüli megfizetésére.  

(6) A jármű tulajdonosa (üzembentartója) – 5 éven belül – az értékesítés során befolyt, de a 

költségekkel csökkentett összegre igényt tarthat. Amennyiben a költségek az értékesítés során 

befolyt összeget meghaladják, úgy a különbözetet a tulajdonos köteles megfizetni.  

 

15. Közterületi reklámtevékenység 

 

22. § (1) Közterületen bármilyen hirdetés csak az Önkormányzat által szabályozottak szerint 

helyezhető el. 

(2) A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelményekre a Kakucs község 

településképének védelméről szóló, a Képviselő-testület által megalkotott – mindenkor 

hatályos – önkormányzati rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 

(3) Magánterületekre vonatkozóan a reklám közzététele és a reklámhordozók, reklámhordozót 

tartó berendezések elhelyezése a magasabb rendű jogszabályok figyelembevételével, a 

területfelhasználási besorolás szerint történhet. 

(4) Röplapot, szórólapot tilos olyan ingatlanon elhelyezni, amelynek tulajdonosa, használója 

azt megtiltotta, és a tiltást az ingatlan bejáratán jól látható módon jelezte. 

(5) A hirdetmények, plakátok eltávolítása annak a feladata, aki azt az engedélyezett 

felületeken elhelyezte, vagy elhelyeztette. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz 

eleget, költségére az Önkormányzat végezteti el a plakátok eltávolítását. A kihelyezett 

hirdetményt, plakátot az azon szereplő esemény bekövetkezésétől számított 7 napon belül el 

kell távolítani. 

(6) A röplapok terjesztői kötelesek a röplapok szétszóródásával keletkező hulladék 

eltakarításáról gondoskodni. 

 

16. Temető fenntartása 

 

23. § A temető - parkos növényborítottsága révén - aktív részét képezi a település zöldfelületi 

rendszerének. A temetőre és a temetkezés rendjére a Kakucs községi temető fenntartásáról, 

rendjéről és üzemeltetéséről szóló, a Képviselő-testület által megalkotott - mindenkor hatályos 

- önkormányzati rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.  

 

VI. Fejezet 

 

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

 



17. A vendéglátásból és műsorszórásból eredő zaj 

 

24. § (1) A kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységekben, közösségi létesítményekben zenét 

szolgáltatni, hangosító berendezést üzembe helyezni és üzemben tartani hatósági 

engedélyezés alapján lehet.   

(2) Az (1) bekezdésben foglalt létesítményekre vonatkozó zajterhelési határértékeket a 

környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 

18. Ipari és közlekedési eredetű zaj 

 

25. § (1) Alkalomszerű, rövid ideig tartó, nagy zajterhelést okozó tevékenység csak nappali 

időszakban végezhető. 

(2) A meglévő ipari és egyéb létesítmények csak a vonatkozó jogszabályok, szabványok és 

előírások betartásával üzemeltethetők.  

A zajjal járó telephelyszerű vállalkozási tevékenység folytatása esetén a tulajdonosnak vagy 

üzemeltetőnek gondoskodnia kell a megfelelő hangszigetelésről.  

(3) Lakóterületen környezetszennyezéssel járó (levegő-, víz-, talajszennyezés, zajártalom stb.) 

üzemi, ipari, kisipari jellegű tevékenységek végzésére új üzem nem létesíthető, a meglévő 

létesítmény tovább nem bővíthető.  

(4) A tervezett úthálózat és beépítésre szánt területek fejlesztésénél a zaj elleni védelmet 

megfelelő nyomvonalvezetéssel és létesítmény-elhelyezéssel, községrendezési, forgalom-

szervezési védelmi eszközök igénybevételével is biztosítani kell.  

 

19. Lakossági zajterhelés 

 

26. § (1) A település belterületén tilos – akár emberi hanggal, akár hangszerrel, akár más 

technikai eszközökkel, gépjárművekkel történő – a lakosság nyugalmát panaszra okot adó 

módon zavaró, indokolatlanul keltett zaj. 

A csendháborítás tényét „a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szab. Tv.) 195. §-a 

szabályozza. 

(2) Lakásokban hangosító berendezést (rádió, televízió, magnetofon, stb.) üzemeltetni úgy 

szabad, hogy a zaj okozásával a környező lakók nyugalmát ne zavarja. 

(3) A település belterületén tilos este 22 óra és reggel 6 óra között  

a) a szabadban vagy nyitott ajtajú, ablakú helyiségben a csendet hangos énekléssel, 

zenével vagy egyéb módon megzavarni, 

b) zajkeltő munkák (géppel történő fűnyírás, betonkeverés, fűrészelés, kapálás, kaszálás, 

stb.) végzése. 

(4) Az ebtulajdonos köteles ebét úgy tartani, hogy az eb a tulajdonos szomszédságában, 

környezetében lakóknak a nyugalmát ne zavarja. 

(5) Tűzijáték és egyéb pirotechnikai termékek felhasználása a polgári célú pirotechnikai 

tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Kormányrendelet által előírt engedélyek alapján 

valósítható meg.  

 

20. A hangosító berendezések engedélyezési szabályai 

 

27. § (1) A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 

29.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott zaj- és rezgésvédelmi ügyekben 

az elsőfokú hatósági jogkört a Jegyző gyakorolja.  

(2) A 24. § (1) bekezdésében meghatározott létesítmények hangosító berendezése 

működtetésének zajvédelmi szempontból történő engedélyezése iránti kérelmet – az 

alkalmazást legalább nyolc nappal megelőzően – a létesítmény üzemeltetője köteles 

benyújtani. 

(3) A hangosító berendezés működtetésének engedélyezése iránti kérelemnek tartalmaznia 

kell  



a) a mindenkori zaj- és rezgéshatárok betartására vonatkozó nyilatkozatot,  

b) a zajos tevékenység napi kezdésének és befejezésének pontos időpontját,  

c) a zajkeltés, hangosítás módját, eszközeit, 

d) a kérelmezőnek vagy megbízottjának, továbbá, aki a zajértékek betartását vállalja, és 

aki azért felelős, a nevét, címét. 

(4) A kérelemhez szakvéleményt kell csatolni az előírt határértékek betarthatóságának 

igazolására, az ezt biztosító eszközök, berendezések, felszerelések felsorolásával. 

(5) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet és rendszeresen 

ellenőrzi a rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezések működését. A zajterhelési 

határérték megtartásával kapcsolatos vitás esetben a Jegyző a hangosító berendezés 

üzembentartóját kötelezheti, hogy zajmérési vizsgálatot végeztessen, és annak eredményét 

mutassa be. 

(6) Ha az üzemeltető a zajterhelési határértékekre vonatkozó előírásokat ismételten megszegi, 

vagy a határértéket jelentősen (10 dB) túllépi, a Jegyző a hangosító berendezés üzemeltetését 

időben korlátozhatja, vagy megtilthatja. Utóbbi esetben az újbóli üzemeltetés a határozat 

jogerőre emelkedésétől számított kettő éven belül nem engedélyezhető. 

 

VII. Fejezet 

 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

21. Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 

 

28. § (1) Az Önkormányzat - a környezetvédelmi feladatai megoldása érdekében - „Kakucs 

Községi Önkormányzati Környezetvédelmi Alap”-ot (a továbbiakban: Alap) hoz létre. 

(2) Az Alap bevételi forrásai a következők: 

a) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (2) 

bekezdés a) – d) pontjában foglaltak, valamint 

b) az Önkormányzat külön rendeletével megállapított talajterhelési díj teljes összege, 

c) az Alap lekötéséből származó kamatbevétel, 

d) az állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 

által az Alap részére történt befizetések, továbbá bármely, az Alapot megillető bevétel. 

(3) Az Alap felhasználásáról a Képviselő-testület évente, a költségvetési rendelet 

elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.  

(4) Az Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni, más célra azok még 

ideiglenesen sem vonhatók el. 

(5) Az Alapot a község közigazgatási területén az alábbi célokra lehet felhasználni: 

a) a vizek mennyiségi és minőségi védelmére, 

b) a talaj védelmére,  

c) a zöldterületek védelmére, fejlesztésére, allergén növények elleni védekezésre, 

d) a hulladékgazdálkodásra, települési szilárd- és veszélyes hulladék kezelésére, 

e) a környezetvédelmi felmérésekre, tanulmányok elkészítésére, valamint 

f) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenységre. 

(6) Az Alap felhasználásáról szóló képviselő-testületi döntések végrehajtását a pénzügyekért 

felelős bizottság ellenőrzi. 

(7) Az Alapba befolyt összeget és onnan történő kifizetéseket az Önkormányzat 

egyszámlájától elkülönített számlán kell kezelni. 

  

22. Az előírásokat megszegőkkel szembeni jogkövetkezmények 

 

29. § Az e rendeletben foglalt előírások megszegőjével szemben a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati 

rendeletben rögzített jogkövetkezményeket kell alkalmazni. 

 

23. Záró rendelkezések 

 



30. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi környezetvédelemről, a 

közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról szóló 2/2012. (I. 18.) 

önkormányzati rendelet. 

(3) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon történő – kihirdetéséről a Jegyző 

gondoskodik. 

(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.    Farkasné Szabó Mária sk.  

polgármester      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelete 

A hat tonnánál nagyobb össztömegű járművek helyi közútra történő behajtásának 

súlykorlátozásáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A hat tonnánál nagyobb össztömegű járművek helyi közútra történő behajtásának 

súlykorlátozásáról szóló 11/2004.  (VII.  19.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 

6/2006.  (V.  23.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.  

 

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti.  

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.                                Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester                                                jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelete 

A közterületek használatának szabályairól 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) 

bekezdésében, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja 

 

1. § A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek - 

településrendezési, községképi, környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági, közbiztonsági, 

közegészségügyi és tulajdonosi szempontok figyelembevételével - meghatározzák a 

közterületek rendeltetésszerű és rendeltetéstől eltérő használatának rendjét és feltételeit. 

 

2. A rendelet hatálya 

 

2. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Kakucs község közigazgatási területén 

a) minden olyan közhasználatra szolgáló, önkormányzati tulajdonban álló földterületre, 

amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás 

közterületként tart nyilván, továbbá 

b) egyéb ingatlanok közhasználat céljára átadott területrészére, az erről szóló külön 

szerződésben foglaltak keretei között  

(a továbbiakban együtt: közterület). 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan magán- és jogi személyre, jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, egyéb szervezetre, aki (amely) jelen 

rendeletben foglaltak szerint Kakucs községben közterületet használ. 

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki 

a) a helyi közutak, az önkormányzati tulajdonban álló utak, valamint a közforgalom elől el 

nem zárt magánutak és ezek műtárgyainak, tartozékainak közlekedési célú igénybevételére, 

kivéve, ha jelen rendelet kifejezetten eltérően rendelkezik, 

b) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények közterület-

használatára, 

c) a törvényesen elismert egyházak és vallási tevékenységet végző szervezetek 

körmeneteire, 

d) a választási eljárásról szóló törvényben szabályozott plakátkihelyezésre. 

 

3. Értelmező rendelkezések 

 

3. § E rendelet alkalmazásában: 

1. A közterület használatáért fizetendő díj: a közterület rendeltetésétől eltérő célú 

használatáért, az adott közterületre - a tevékenység jellege és a tevékenység időtartama 

alapján - az Önkormányzat részére jelen rendeletben meghatározottak szerint fizetendő díj. 

2.    Filmforgatás: a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 34. 

§ (1) bekezdése szerinti filmalkotás létrehozására irányuló tevékenység. 

3. Árusító hely: közterületi árusítás céljából igénybe vett, önkormányzati tulajdonú 

terület, kivéve a kézből történő árusítást. 

4. Közterületi árusítás: az adott közterülethez kapcsolódóan üzlettel nem rendelkező 

kereskedőnek, értékesítőnek a közterületi értékesítés keretében forgalmazható termékei 

árusítása. 

5.  Mozgóbolt: a kereskedelmi törvényben meghatározott mozgóbolt. 

6.  Üzlet: a kereskedelmi törvényben meghatározott üzlet. 



7.  Üzlet elé kitelepülés: üzlettel rendelkező kereskedő közterületi árusítása az üzlete 

homlokzatával érintkező területen, kivéve, ha a kereskedő az üzlete elé kihelyezendő árut 

az üzlete homlokzatától mért, maximum 50 cm széles sávban helyezi el, és az áruk 

kitelepítése nem veszélyezteti a gyalogos- és járműforgalmat. 

8.  Vendéglátóipari terasz: közterületen kialakított, vendéglátó üzlethez tartozó 

fogyasztótér. 

9.  Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, vagy azon álló, 

huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, közterületen lévő, ideiglenes építmény, melynek 

eltávolítása esetén a közterület eredeti állapota a közterület sérelme nélkül helyreállítható. 

10.  Rendezvény: kulturális, karitatív, családi, oktatási, szociális, egészségügyi, sporttal 

kapcsolatos, állami, önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi, továbbá egyéb 

ünnepség, esemény, fesztivál, alkalmi és ünnepi vásár. 

11.  Mutatványos tevékenység: nagy területigényű, alkalmi szórakoztató tevékenység, 

mely a célt szolgáló eszközök, sátrak, konténerek, lakókocsik felállításával jár együtt.   

12.    Építési munkával kapcsolatos területigénybevétel: építési állványzat, munkaterület, 

berendezések, eszközök, gépek, járművek, pavilonok, építési anyagok, törmelékek 

elhelyezése céljából.  

13.  Üzemképtelen jármű: 

a)  engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel vagy engedéllyel nem rendelkező azon 

közúti jármű, mely a közúti forgalomban csak hatósági jelzéssel vagy engedéllyel vehet 

részt, 

b)  baleset folytán megsérült és elhagyott közúti jármű, 

c)  műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, roncs vagy sérült 

közúti jármű. 

 

4. Illetékesség, hatáskör 

 

4. § (1) A közterület-használati engedély kiadása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) 

átruházott hatáskörben, elsőfokon, önkormányzati hatósági jogkörben a Polgármester bírálja 

el. 

(2) A rendelet hatálya alá tartozó filmforgatás céljából történő közterület-használatra 

vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról átruházott hatáskörben a Polgármester dönt. 

 

5. A közterület-használat általános szabályai 

 

5. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelően, állagának sérelme, forgalmának 

veszélyeztetése nélkül az általános magatartási szabályok betartásával mindenki szabadon 

használhatja. 

(2) Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő- és 

emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése. 

(3) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja. 

(4) A közterületnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 54. § (4) bekezdésében meghatározott rendeltetésétől eltérő célú használata 

– amennyiben jelen rendelet eltérően nem rendelkezik – kizárólag közterület-használati 

engedély alapján, a jelen rendeletben meghatározott feltételek megtartásával, és ha jelen 

rendelet eltérően nem rendelkezik, az engedélyben előírt közterület-használati díj 

megfizetését követően történhet. 

 

6. A közterületek rendeltetéstől eltérő használata 

 

6. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához engedély szükséges. A jelen 

rendeletben foglaltak alapján kiadott engedély nem pótolja a külön jogszabályban előírt 

bejelentési, engedélyezési, hozzájárulási kötelezettséget. 

(2) Közterület-használati engedély szükséges közterületen történő: 

a) adománygyűjtéshez, 



b) film-, rádió- és televízió-felvételhez, amennyiben az a napi 30 perc időtartamot 

meghaladja, 

c) üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, egyéb berendezés elhelyezéséhez, 

amennyiben az a közterület fölé 30 cm-en túl benyúlik,  

d) üzlet elé kitelepüléshez,  

e) vendéglátóipari terasz, előkert kialakításához, 

f) árusításhoz (árusításra szolgáló ideiglenes asztal, árusító és egyéb automata, guruló 

kocsi, állvány, büfékocsi elhelyezéséhez, igényjellegű, alkalmi árusításhoz, hatósági 

engedéllyel rendelkező mozgóárusításhoz),  

g) reklámhordozók, plakátok elhelyezéséhez (e rendelet alkalmazásában nem minősül 

reklámhordozónak a község hirdetőtábláira kifüggesztett A3-as, vagy annál kisebb 

nagyságú hirdetés megjelentetése), 

h) reklámcélú, vagy vállalkozási rendezvénnyel, termékbemutatóval, kiállítással, 

szórólaposztással, kérdőíves piac- és közvéleménykutatással kapcsolatos 

közterülethasználathoz,  

i) építési munkával kapcsolatos területigénybevételhez,  

j)  forgalomból kivont, hatósági jelzés nélküli, műszaki érvényességgel nem 

rendelkező, vagy üzemképtelen járművek közterületen történő tárolásához, 

k)  mutatványos, vásári, vidámparki, előadóművészi szórakoztató tevékenység 

gyakorlásához, amennyiben a tevékenység elvégzését nem az Önkormányzat rendelte 

meg, 

l) tűzifa- vagy építőanyag behordás előtti tárolásához, amennyiben a közterület-

használat időtartama a 48 órát meghaladja, 

m) bármely olyan, fentiekben nem felsorolt tevékenységhez, valamint tárgy 

elhelyezéséhez, tárolásához, amely közterület-használattal jár, és nem kapcsolódik a 

közterület rendeltetésszerű használatához. 

 

7. § Nem szükséges közterület-használati engedély 

a)    a közterületnek az Önkormányzat és szervei által történő igénybevételéhez, 

b)    az Mktv. 2. § 2. pontjában meghatározott hírműsor, valamint az aktuális és 

szolgáltató magazinműsor, a sportközvetítés, a beszélgetőműsor, továbbá a játék- és 

vetélkedőműsor közterületen történő forgatásához, továbbá, ha a felvétel elkészítését az 

Önkormányzat rendelte meg, 

c)  tüzelő- és építőanyag rakodásához és tárolásához, feltéve, hogy a közterületen történő 

tárolás a 48 órát nem haladja meg, és a közlekedést nem akadályozza, 

d)    az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések 

közterületen történő elhelyezéséhez, 

e)    a közterületen, illetőleg az az alatt vagy felett elhelyezett távközlési kábelek, 

közművezetékek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, feltéve, hogy a munka 

végzése nem jár együtt a közút felbontásával, 

f)    a szervezett lomtalanítás időtartamára a közterületre kihelyezett lom tárolásához, 

g) díszítési célú tárgyak (például: virágláda, virágkosár), továbbá kerékpártároló 

közterületen történő elhelyezéséhez, ha azok a közlekedést nem akadályozzák, 

h) építési munkával kapcsolatban az állványzat közterületen történő felállítása esetén, 

amennyiben a közterület-igénybevétel az építendő, vagy felújítandó ingatlan közterülettel 

határos homlokzatának építéséhez, felújításához szükséges, 

i) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) 

elfoglalásához, 

j) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges közterület-használathoz. 

 

8. § (1) Nem adható közterület-használati engedély 

a) tűz- és robbanásveszélyes tevékenységre, 

b) a közlekedés biztonságát és az egészséget veszélyeztető berendezések és anyagok 

elhelyezésére, 

c) a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére, 

d) veszélyes hulladéknak számító anyagok, tárgyak elhelyezésére, 



e) közterületen nem árusítható termékek forgalmazására, 

f) szeszesital forgalmazására, kivéve a (2) bekezdésben meghatározott eseteket, 

g) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállomány rongálásával, 

károsításával, csonkításával vagy pusztításával jár, kivéve a területükön húzódó közművek 

javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat, 

h) jármű iparszerű javítására, mosására, 

i) garázsépületek, ipari raktározási objektumok elhelyezésére, 

j) olyan tevékenység gyakorlásához, amelynek közterületen való folytatását jogszabály 

nem teszi lehetővé. 

(2) Közterületen szeszes italt fogyasztani és forgalmazni tilos, kivéve: 

a) az engedélyezett alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülő árusítóhelyek 

közvetlen környékén, 

b) vendéglátóipari teraszon, 

c) minden év december 31-én 20 órától következő év január 1-jén 6 óráig terjedő 

időszakban. 

 

7. A közterület-használati kérelem 

 

9. § (1) Közterület-használati kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatvány 

kitöltésével, aláírásával és benyújtásával kell kezdeményeznie annak, aki a közterületet 

rendeltetésétől eltérő célra kívánja használni. A kérelmet a tevékenység megkezdése előtt 

legalább 8 nappal kell benyújtani a Kakucsi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 

hatósági ügyintézőjéhez. 

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező nevét (természetes személy esetén természetes azonosító adatait is) és 

állandó lakó- vagy tartózkodási helyét, székhelyének, telephelyének címét, 

b) a közterület-használat célját és időtartamát, 

c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását 

(helyszínrajz, rajz, fotó), 

d) a közterületen elhelyezni kívánt tárgy megnevezését, méretét, feliratát és az elhelyezés 

módját, 

e) mellékletként a szakhatóságok hozzájárulását (szükség esetén). 

(3) A közterület-használati kérelemhez jogi személy esetében csatolni kell a (2) 

bekezdésben foglaltakon túl: 

a) az azonosító adatait igazoló dokumentumokat (kivonat a szervezet nyilvántartott 

adatairól, létesítő okirat, bírósági bejegyzés másolatának becsatolásával, lekérdezés a civil 

szervezetek jegyzékéből, cégjegyzékből), továbbá amennyiben nem a képviseletre jogosult 

jár el, akkor teljes bizonyító erejű meghatalmazást, 

b) a közterületen folytatni kívánt engedélyköteles tevékenység gyakorlására jogosító 

okirat hivatalos másolatát, adott tevékenység jogszerű végzését igazoló dokumentum, 

működési engedély, kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás 

másolatát, 

c) mutatványos tevékenység esetén a berendezés műszaki alkalmasságának tanúsítását. 

(4) A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít. 

(5) A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb hatósági, 

szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését, különös 

tekintettel műemlékvédelmi területek, épületek esetén a műemlékvédelmi hatóság 

hozzájárulását. 

(6) A szakhatóságok hozzájárulását a kérelmező köteles beszerezni. 

(7) Közterület-használati engedély csak ideiglenes jelleggel - meghatározott időtartamra - 

vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható. Az építési munka végzésével kapcsolatos 

tevékenységre - különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére - közterület-használati 

engedély csak az építési munka végzésének tartamára adható. 

(8) A közterület-használati kérelem elbírálása során figyelembe kell venni: 

a) az Önkormányzat hatályos helyi építési szabályzatában és településkép-védelmi 

rendeletében foglaltakat, és 



b) a műemlékvédelmi, közlekedési, közegészségügyi, kereskedelmi és turisztikai 

szempontokat. 

 

8. A közterület-használati engedély alapján történő használat 

 

10. § (1) Közterület-használati engedély alapján a használatba vevő használati díj 

megfizetése mellett jogosult az engedélyben megjelölt közterületet az abban megjelölt célra, 

módon és időtartamban, a rendeltetésétől eltérő célra használni. A közterület rendeltetéstől 

eltérő használata csak olyan módon történhet, hogy az a környező közterületek használatát ne 

zavarja. 

(2) A közterület-használó köteles az elfoglalt közterület használata során a közterület 

tisztántartásával kapcsolatos feladatokat elvégezni, valamint biztosítani a munkavédelmi és 

egyéb jogszabályi előírások betartását, a balesetveszély elkerülését. 

 

11.  § (1) A közterület-használati engedély érvényes: 

a) ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig, 

b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig, vagy 

c) visszavonásig. 

(2) A közterület-használati hozzájárulás érvénye meghosszabbítható. A meghosszabbítás 

kérelmezésére és a meghosszabbítás engedélyezésére az e rendeletben az eredeti hozzájárulás 

megadására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 

12. § (1) A közterület-használati engedély megszerzése nem mentesíti az engedélyest a 

kérelem szerinti létesítéshez vagy tevékenységhez szükséges egyéb engedélyek megszerzése 

alól. 

 (2) A közterület-használati engedély másra át nem ruházható. 

 

9. A kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályok 

 

13. § (1) Vendéglátóegység kerthelyiség jellegű kitelepülése, valamint árubemutatás céljára 

szolgáló bútor közterületen való elhelyezése akkor engedélyezhető, ha a kitelepülés és az 

árubemutatás a gyalogos- és járműforgalmat nem akadályozza. 

(2) Kiállítások, vásárok és egyéb rendezvények szervezői kötelesek gondoskodni a 

rendezvény befejezését követően az eredeti állapot visszaállításáról. 

(3) Tilos a közterületen - a közvetlen szállítási előkészületet kivéve - göngyöleget tárolni. 

  

10. Az építési tevékenységgel kapcsolatos szabályok 

 

14. § (1) Közterületen építési anyag tárolására - amennyiben az építési telken belül erre 

nincs lehetőség - kérelemre, a műszakilag indokolt területre és időtartamra közterület-

használati engedély adható. 

(2) Közterületen az építési és felújítási munkákat úgy szabad végezni, hogy por és egyéb 

szennyeződés a közterületen ne maradjon, és az ideiglenes építmény víz- és szennyvíz-

elvezetése biztosítva legyen. 

 

11. Járművek közterületen tárolásának szabályai 

 

15. § (1) A forgalomból kivont, hatósági jelzés nélküli, műszaki érvényességgel nem 

rendelkező vagy üzemképtelen járművet közterületen kizárólag az erre vonatkozó kérelemre 

kiadott közterület-használati engedély alapján lehet tárolni. A közterület-használati engedély 

legfeljebb harminc napra adható. A határidő leteltéig a tulajdonos (üzembentartó) a járművet a 

közterületről saját költségén köteles eltávolítani. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jármű esetében az engedélyes köteles a közterület-

használati engedély másolatát, továbbá a díj megfizetését igazoló bizonylat másolatát a 

járművön jól látható helyen kifüggeszteni. 



(3) Ha a jármű hatósági engedélye és jelzése nem érvényes, vagy csupán azért minősül 

üzemképtelennek, mert hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkezik, főútvonalon tilos, 

mellékútvonalon - közterület-használati engedély nélkül - legfeljebb 10 napig szabad tárolni. 

Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt járművet az Önkormányzat a tulajdonos 

költségére eltávolíthatja. 

 

12. A közterület filmforgatási célú használata 

 

16. § (1) A közterület filmforgatás céljára történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó 

hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek 

teljesítését vállalja a hatósági szerződésben: 

a) az eredeti állapot megőrzését vagy helyreállítását, 

b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben és tisztán 

tartását, 

c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást, 

d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással 

kapcsolatos lényeges információkról, 

e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a helyi médiában,  

f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, 

beleértve a harmadik személy által az Önkormányzat felé érvényesített kárt is. 

(2) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon 

előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a 

véleményében, a forgalomtechnikai kezelő-üzemeltető az általa jóváhagyott 

forgalomtechnikai tervben, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán 

érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz. A közút közterület-használatára 

vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 

 

17. § (1) Az Önkormányzat a filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, 

valamint a rendkívüli természeti események esetén az akadály elhárulása után az esetleges 

kárelhárítást vagy helyreállítást követő 10 munkanapon belül biztosítja újra a közterületet 

olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt. 

(2) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a 

közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes 

közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági 

szerződéstől eltérően szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat nem 

fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-

használati hozzájárulás nélkül használta a közterületet. 

 

18. § (1) A fizetendő közterület-használati díj megegyezik az Mktv 3. mellékletében foglalt 

legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével. 

(2) A rendelet alkalmazásában turisztikailag kiemelt központi terület nem kerül 

meghatározásra. 

(3) A kérelmezőt a közterület-használati díj megfizetése alól abban az esetben mentesítheti a 

Polgármester, ha a filmalkotás közérdekű célt szolgál. Közérdekű célnak minősül különösen 

az Önkormányzat érdekében, továbbá az oktatási, tudományos, ismeretterjesztési, kulturális, 

karitatív, sport-, egészségügyi célok érdekében végzett filmforgatás. 

 

13. A közterület-használati engedély megszűnése 

 

19. § (1) A közterület-használati engedély időtartamától függően - az adott ügy 

körülményeit figyelembe véve - az engedély visszavonható az Önkormányzat részéről, ha a 

közterületet az eredeti céljára kívánja hasznosítani, vagy a területen közösségi létesítményt 

kíván elhelyezni. Ebben az esetben időarányosan vissza kell téríteni a közterület-használati 

díjat. 

(2) A kérelmező kérésére a közterület-használati engedély visszavonható. 



(3) Az engedélyt azonnali hatállyal vissza lehet vonni, ha a használója a közterületet nem az 

engedélyben rögzített célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az 

esedékesség időpontjáig nem tesz eleget. 

(4) Ha a közterület-használat a (3) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már 

esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet. 

(5) Az engedélyes közterület használati joga megszűnik, és azzal a közterület-használati 

engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye 

megszűnik. 

(6) Ha a közterület-használati engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén 

köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - legkésőbb 5 napon belül 

helyreállítani. 

 (7) A közterület használatának felhagyása esetén a közterület-használati engedély 

visszavonását írásban kell kérelmezni, egyébként a közterület-használati engedély a benne 

foglalt időtartamig érvényes. 

 

14. A közterület-használati díj 

 

20. § (1) A közterület használatáért e rendelet 2. melléklete szerinti közterület-használati 

díjat kell fizetni. A díjat a használó, a közterület-használati engedélyben rögzített időtartamra 

és módon a közterület tényleges használatára, vagy a közterületen elhelyezett létesítmény 

tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni az Önkormányzat által megjelölt 

bankszámlára, vagy a Polgármesteri Hivatal házipénztárába. 

(2) A közterület-használati díjat a közterület-használati engedélyben meghatározott 

tárgyidőszakra előre kell megfizetni. 

(3) A közterület-használat időtartama alatt a mindenkor hatályos díjakat kell megfizetni. 

(4) Aki a közterületet engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően használja, 

azzal szemben - a ténylegesen használt időtartamra és területre - a közterület-használati díj 

kétszeresét kell megállapítani, továbbá amennyiben a használat során kárt okozott, annak 

helyreállítási költségeit köteles megtéríteni. 

(5) A közterület-használati díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap és 

m2 egésznek számít. 

(6) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a „Kakucsi Búcsú” idejére a mutatványosok 

által a Sportpálya és az azt határoló közterületek igénybevételéért járó közterület-használati 

díjat a Kakucs Községi Sportegyesület jogosult beszedni, és a beszedett díjat az Egyesület 

céljaira felhasználni -, az Önkormányzat felé történő elszámolási kötelezettséggel. 

  

15. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 

 

21. § (1) Mentesülnek a közterület-használati díj fizetése alól a Magyar Állam és az 

Önkormányzat által működtetett szervezetek, a közműszolgáltatók, a közforgalmú közúti 

közlekedési vállalat, a kommunális közfeladatot ellátó szervek a feladatuk ellátását szolgáló 

közérdekű létesítmények, műtárgyak, berendezések elhelyezése, javítása, felújítása során; 

 (2) Kérelemre a Polgármester méltányosságból mentességet adhat a díj megfizetése alól 

abban az esetben, ha az engedélyezhető közterület-használat 

a) karitatív, közhasznú, vagy közösségi célt szolgál, 

b) tulajdonosi érdeket indokol. 

  

16. A közterület engedély nélküli használatának következményei 

 

22. § (1) A közterület engedély nélküli használata esetén a használó az engedélyező hatóság 

felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát saját költségén 

- minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. 

(2) Azt, aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő 

módon használja, vagy az engedélyben előírtaknak megfelelően a közterületet nem állítja 

helyre - amennyiben magatartása nem minősül szabálysértésnek, vagy súlyosabb 

büntetőrendelkezések hatálya alá tartozó cselekménynek -, azzal szemben a közösségi 



együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

önkormányzati rendeletben meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.  

(3) Ha a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó az 

engedélyezés feltételeinek megfelel - kérelmére - a hatóság a közterület-használatot utólag 

engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül a (2) bekezdésben említett 

jogkövetkezmények alól. 

 

17. Záró rendelkezések 

 

23. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a jogerősen el 

nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a helyi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 

19/2000. (IX. 12.) önkormányzati rendelete. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.    Farkasné Szabó Mária sk.  

polgármester      jegyző 

 

 

 

 

1. melléklet a 4/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelethez  

 

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 

 

Alulírott azon kéréssel fordulok Kakucs Község Polgármesteréhez, hogy részemre a mellékelt 

adatok és dokumentumok alapján a Közterület-használati engedélyt adjon.  

 

A. Természetes személy, magánszemély (kérelmező): 

A/1. neve: .....................................................................................................................................  

A/2. anyja neve: ............................................................................................................................  

A/3. születési helye és ideje: ........................................................................................................  

A/4. állandó lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely) címe: ..............................................  

 ......................................................................................................................................................  

A/5. telefonos elérhetősége: .........................................................................................................  

B. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéb 

gazdálkodó szerv, szervezet: 

B/1. neve: .....................................................................................................................................  

B/2. alapító okiratának száma, cégjegyszékszáma:  .....................................................................  

B/3. telephely címe: ......................................................................................................................  

B/4. képviseletre jogosult személy neve, állandó lakcíme, telefonos elérhetősége: ....................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

C. A tervezett közterület-használat: 

C/1. célja: .....................................................................................................................................  

C/2. értékesítés esetén értékesíteni kívánt áru megjelölése:.........................................................  

 ......................................................................................................................................................  

C/3. időtartama: ............................................................................................................................  

C/4. helye (telepítési helyszínrajz): ..............................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

C/5. módja, mértéke (m2-ben kifejezve): .....................................................................................  

C/6. a tevékenységhez használt utcai berendezési tárgy vagy jármű leírása (anyag, rögzítés 

módja, jármű esetén annak típusa, forgalmi rendszáma, stb.):.....................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  



D. Ha a közterület-használat célja mozgóbolt üzemeltetése (külön is csatolható): 

D/1. a mozgóbolt mozgási körzete: ..............................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

D/2. megállási helyek: ..................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

E. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratok száma, 

megnevezése, kiállító szerv megnevezése: ................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

F. Díjfizetési kedvezmény vagy mentesség iránti kérelem esetén, annak indoklása: ...........  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

G. A kérelemhez az alábbi mellékletek kerültek becsatolásra: .............................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Kérem Kakucs Község Polgármesterét, hogy a közterület-használatot a fentiekben 

megjelöltek szerint engedélyezze. 

Kelt: ……………………………………………… 

 

 ………………………………………………………. 

 kérelmező / képviselő aláírása 

 

 

2. melléklet a 4/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelethez  

 

A közterület-használat díjtételei: 

 

 A  B  

 

Közterület-foglalás célja 

Közterület-foglalás 

díja 

(a díj nettó összege Ft-

ban) 

1 Adománygyűjtés  díjmentes 

2 Film-, rádió- és televízió-felvétel, mely meghaladja a napi 30 

perc időtartamot 

A Rendelet 18. §-ában 

foglaltak szerint 

3 A közterület fölé 30 cm-en túl benyúló üzleti védőtető 

(előtető), ernyőszerkezet, egyéb berendezés elhelyezése, mely 

nem veszélyezteti a gyalogos- és járműforgalmat 

300 Ft/m2/hó 

4 Kereskedelmi üzlet elé kitelepülés 100 Ft/m2/nap 

5 Vendéglátóipari terasz, előkert kialakítása  50 Ft/m2/nap 

6 Közterületi árusítás (árusításra szolgáló ideiglenes asztal, 

árusító és egyéb automata, guruló kocsi, állvány, büfékocsi 

elhelyezése, igényjellegű, alkalmi árusítás, hatósági 

engedéllyel rendelkező mozgóárusítás) 

500 Ft/m2/nap 

7 Reklámhordozók, plakátok elhelyezése  100 Ft/m2/hó 

8 Reklámcélú, vagy vállalkozási rendezvény, termékbemutató, 

kiállítás, szórólaposztás, kérdőíves piac- és 

közvéleménykutatás 

100 Ft/m2/nap 

9 Építési munkával kapcsolatosan állványzat, építőanyag, 

törmelék, építőipari gép vagy berendezés elhelyezése, építési 

munkaterület létesítése, az építéshez szükséges anyagok, 

segédeszközök és szerkezetek, hulladék, hulladéktároló 

edényzet tárolása, elhelyezése 

100 Ft/m2/hó 



10 Forgalomból kivont, hatósági jelzés nélküli, műszaki 

érvényességgel nem rendelkező, vagy üzemképtelen járművek 

közterületen történő tárolása, legfeljebb harminc napra 

200 Ft/m2/nap 

11 Mutatványos, vásári, vidámparki, előadóművészi szórakoztató 

tevékenységgel kapcsolatos területfoglalás  
50 Ft/m2/nap 

12 A közterületnek tűzifa- vagy építőanyagbehordás előtti 

használata, mely közterület-használat időtartama a 48 órát 

meghaladja 

50 Ft/m2/nap 

13 

Bármely olyan, fentiekben nem felsorolt, közterületen folytatni 

kívánt tevékenység, valamint tárgy közterületen történő 

elhelyezése, tárolása, amely közterület-használattal jár és nem 

kapcsolódik a közterület rendeltetésszerű használatához 

egyedi elbírálás 

alapján, a közterület-

használat jellegét 

tekintve, figyelembe 

véve jelen rendeletben 

alkalmazott díjakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelete 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (XI. 20.) 

önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) a jelen rendeletben foglaltak szerint 

módosítja. 

 

2. § A Rendelet 2. §-ának 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. Ákr.: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,” 

 

3. § A Rendelet 4. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az eljárás lefolytatására az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben 

meghatározott eltérésekkel.” 

 

4. § A Rendelet 5. § (9) bekezdése törlésre kerül. 

 

5. § A Rendelet 6. §-ának bevezető része helyébe - az a) pontot megelőzően - a következő 

rendelkezés lép: 

„6. § „A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki 

a közterületek használatának szabályairól szóló, helyi önkormányzati rendeletben foglalt 

előírásokat megszegi, továbbá, aki” 

[a) …] 

 

6. § A Rendelet 5. alcíme helyébe a következő szöveg lép: 

„5. A környezetvédelem helyi rendjére vonatkozó magatartási szabályok”. 

 

7. § A Rendelet 7. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:  

„7. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a 

környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló, helyi önkormányzati rendeletben 

foglalt előírásokat megszegi.” 

 

8. § A Rendelet 10. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:  

„10. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a 

temetkezés helyi rendjéről szóló, helyi önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat 

megszegi.” 

 

9. § A Rendelet 12. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:  

„12. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki az 

Önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladatáról szóló, valamint a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló, 

helyi önkormányzati rendeletekben foglalt előírásokat megszegi.” 

 

10. § A Rendelet 14. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:  

„14. § (1) Az e szakaszban foglalt kivételektől eltekintve, a közösségi együttélés alapvető 

szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki Kakucs község közigazgatási területén 



önkormányzati tulajdonban lévő, súlykorlátozást jelölő közlekedési táblával ellátott közútra 6 

tonnánál nagyobb össztömegű járművel (járműszerelvénnyel) engedély nélkül behajt.  

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, engedély nélkül lehet behajtani az (1) 

bekezdésben megjelölt közútra: 

a) a Magyar Állam által működtetett szervezetek által üzemben tartott 

b) a Kakucs Község Önkormányzatának saját beruházásaihoz használt 

c) a közforgalmú közúti közlekedési vállalat által üzemeltetett, menetrend szerint 

közlekedő 

d) a műszaki és baleseti mentést ellátó 

e) a kommunális közfeladatot ellátó 

f) a közműszolgáltatással kapcsolatos feladatok elvégzéséhez használt 

g) a postai szolgáltatást végző 

gépjárművel a közfeladat ellátásának idejére, és 

h) a kizárólag mezőgazdasági munkák végzésére használható járművel. 

(3) A Polgármester kérelemre engedélyt adhat a behajtási tilalom alól. Az engedély 

kiadásának feltétele, hogy a kérelemben megjelölt ingatlan kizárólag önkormányzati úton 

közelíthető meg, és a kérelmezett időszakban az alábbi feltételek valamelyike fennáll: 

a) a járművel a kérelemben feltüntetett ingatlanra, vagy onnan árut szállítanak, és az áru 

be- és kirakodása másként nem oldható meg, 

b) a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának lakcíme -, gazdasági társaság 

tulajdonában lévő gépjármű esetén - a vállalkozás székhelye, telephelye a 

súlykorlátozással érintett területen található, és a gépjárművet a kérelemben megjelölt 

ingatlanon garázsban vagy az udvaron tárolják,  

c) a súlykorlátozással érintett területen építési, felújítási munkát végeznek, és az 

építőanyagok odaszállítása vagy a bontási anyagok elszállítása másként nem oldható 

meg, 

d) a gépjármű-üzembentartó vagy gépjármű-tulajdonos - Kakucs közigazgatási területén 

lévő - bejelentett székhelye, telephelye kizárólag a korlátozással érintett 

önkormányzati tulajdonú utakon közelíthető meg. 

(4) A Polgármester a (3) bekezdésben foglaltak alapján kérelmezett behajtási engedély 

kiadását elutasíthatja, ha  

a) a korlátozással terhelt útra 15 tonna össztömeget elérő vagy azt meghaladó gépjárműre 

kérnek engedélyt, és a helyi közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, 

hogy 15 tonna vagy azt meghaladó össztömegű gépjármű azon közlekedjék, 

b) a korlátozással terhelt utca - annak keskeny szélessége miatt - nem alkalmas 6 

tonnánál nagyobb össztömegű gépjármű behajtására, esetlegesen parkíroztatására.” 

 

11. § A Rendelet 13. alcíme helyébe a következő szöveg lép: 

„13. A község településképének védelmére vonatkozó magatartási szabályok”. 

 

12. § A Rendelet 15. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:  

„15. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki 

Kakucs község településképének védelméről szóló, helyi önkormányzati rendeletben foglalt 

előírásokat megszegi.” 

 

13. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti.  

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete 

Kakucs Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva - figyelemmel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 

szóló 2017. évi C. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltakra - a következőket rendeli el: 

 

I. FEJEZET 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kakucs Község Önkormányzatára (a továbbiakban: 

Önkormányzat), az Önkormányzat szerveire, az Önkormányzat irányítása alá tartozó 

költségvetési szervekre, továbbá az Önkormányzat által támogatásban részesített 

magánszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetekre.  

 

2. A költségvetés címrendje 

 

2. § (1) Az Önkormányzat önálló címet alkot. 

 

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő jogkörrel felruházott 

költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. 

 

a) önállóan működő és gazdálkodó:  Kakucsi Polgármesteri Hivatal 

b) önállóan működő:   Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha. 

 

II. FEJEZET 

 

3. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

3. § (1) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) az Önkormányzat 2018. évi költségvetését 

 

618.350.416 Ft költségvetési bevétellel, 

866.839.997 Ft költségvetési kiadással, 

  248.489.581 Ft költségvetési egyenleggel 

állapítja meg. 

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak előirányzat-

csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt 

feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet 

tartalmazza. 

 

(4) A működési bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten, valamint az Önkormányzat költségvetési hiányának belső 

finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és az 

Önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására vagy a költségvetési 



többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési cél 

szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza. 

 

(5) A felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten, valamint az Önkormányzat költségvetési hiányának belső 

finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és az 

Önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására vagy a költségvetési 

többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat felhalmozási cél 

szerinti tagolásban a 4. melléklet tartalmazza. 

 

(6) Az Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető 

ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) 

bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 

saját bevételeit az 5. melléklet tartalmazza. 

 

(7) Az Önkormányzatnak a költségvetési évre vonatkozó azon fejlesztési céljait, amelyek 

megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése 

válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével 

együtt a 6. melléklet tartalmazza. 

 

(8) Az Önkormányzatnak az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton 

kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza. 

 

(9) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő általános tartalék és céltartalék összegét a 

8. melléklet tartalmazza. 

 

(10) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági 

jellegű ellátásokat a 9. melléklet tartalmazza.  

 

(11) Az Önkormányzat előirányzati ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza. 

 

(12) Az Önkormányzat összesített létszám-előirányzatát a 11. melléklet tartalmazza. 

 

(13) A képviselői, bizottsági tagság után járó tiszteletdíjak összegét az Önkormányzat 

személyi jellegű kiadásai tartalmazzák. 

 

III.  FEJEZET 

 

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért, szabályszerűségéért a 

Polgármester a felelős. 

 

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az 

elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a Polgármester az Önkormányzat költségvetése 

körében átmeneti – e rendelettől eltérő – intézkedést is hozhat, amelyről a Képviselő-testület 

legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében a Polgármester az előirányzatok 

között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a 

költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 

 

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előre nem látható, be nem 

tervezett, szükséges kiadások fedezetére - a Képviselő-testület külön engedélye nélkül - 

maximum 500.000 Ft-os értékhatárig kifizetést teljesítsen a tartalék terhére. 

   



5. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt 

bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadás teljesítésére.  

  

(2) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya 

további 30 napig fennáll, azt az önállóan működő költségvetési szerv vezetője haladéktalanul 

köteles jelenteni az Önkormányzat Jegyzőjének. 

 

(3) A költségvetési szervek:  

a) kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást,  

b) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.  

 

(4) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a 

felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. 

 

(5) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek:  

a) az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott 

támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják 

fel;  

b) számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű 

használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint.  

 

6. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit 

a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja. 

 

(2) A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben 

szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát. 

 

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános 

tartalék és céltartalék felett a Képviselő-testület és a Polgármester rendelkezik. 

 

(4) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Polgármester évente köteles beszámolni és 

a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.  

 

7. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és 

kiadási előirányzatai felett a szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak 

a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény 

biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. 

 

(3) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, 

a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a 

Képviselő-testület jóváhagyását követően. 

 

8. § (1) Az önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek az 

Önkormányzat által kialakított számviteli politika és számlarend szerint eljárni. 

  

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek:  

a) kezességet nem vállalhatnak, 

b) értékpapírt nem vásárolhatnak,  

c) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,  

d) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az 

esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését 

nem veszélyezteti,  

e) hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.  

 



(3) Az önállóan működő költségvetési szervek támogatást társadalmi szervezeteknek nem 

nyújthatnak. 

 

9. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások 

felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 

 

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő 

intézmény tekintetében is köteles betartani.  

   

10. § Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szakmai alapfeladatuk 

keretében szellemi tevékenységnek, szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő 

igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – az intézménnyel 

munkaviszonyban nem álló természetes és jogi személyekkel az alábbi feltételek mellett 

köthetnek szerződést: 

a) szellemi tevékenység végzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés a költségvetési szerv 

alapító okiratában rögzített szakmai alapfeladatának ellátására köthető, 

b) a költségvetési szerv vezetője a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározza 

azokat a szakmai feladatokat és feltételeket, melyek ellátása érdekében külső személlyel vagy 

szervezettel szerződést köthet. 

 

11. § (1) A Képviselő-testület a Kakucsi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: 

Polgármesteri Hivatal) köztisztviselőinek a vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: 

(a) köztisztviselői illetményalap mértéke: 42.000 Ft, 

b) a köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő illetményalapjának 

20%-a (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: 

Kttv.) 234. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével), 

c) köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete megegyezik a Magyarország központi 

költségvetéséről szóló hatályos törvényben meghatározott összeggel, 

d) a köztisztviselők juttatására a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvényben, a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes 

illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Kormányrendeletben, illetőleg a 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 

24/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.  

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban - figyelemmel a Kttv. 236. § (5) 

bekezdésében foglaltakra, a jegyzői kinevezésen túlmenően - a gazdasági vezető részére 

engedélyezi vezetői kinevezés adását. 

 

5. A gazdálkodási feladatok ellátása, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

 

12. § (1) Az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv 

gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, mely feladat 

részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Kormányrendelet ide vonatkozó rendelkezései alapján megkötött munkamegosztási 

megállapodások tartalmazzák. 

 

(2) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a 

Kakucsi Polgármesteri Hivatal köteles folyamatosan ellenőrizni. 

 

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a 

saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének 

megszervezéséről. 

 

(4) Az intézményvezető az általa vezetett költségvetési szerv költségvetésének bevételi és 

kiadási előirányzatait - Kormányrendeletben meghatározott esetekben - saját hatáskörben 

módosíthatja, a kiadási előirányzatokat egymás között átcsoportosíthatja.  



A Képviselő-testület az intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás, 

előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként utólag, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 

elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.  

(Áht. 34. §) 

6. Záró és vegyes rendelkezések 

 

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. 

január 1-jétől kell alkalmazni. 

 

(2) E rendeletet a helyben szokásos módon – a Kakucsi Polgármesteri Hivatal folyosóján 

elhelyezett hirdetőtáblán, valamint az Önkormányzat www.kakucs.hu honlapján - kell 

kihirdetni, a kihirdetésért a Jegyző a felelős. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete 

a helyi gyermekvédelmi ellátásokról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikkének (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) és (1a) 

bekezdéseiben, a 94. § (1) - (2a) bekezdéseiben, valamint a 131. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. § (3) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. A rendelet célja 

 

1. § E rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) által megállapított, a gyermekek védelmét 

szolgáló ellátási formák alkalmazásához a helyi sajátosságokat figyelembe véve a 

feltételrendszert és az eljárásokat szabályozza. 

 

2. A rendelet hatálya 

 

2. § A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 4. §-a által meghatározott azon személyekre, akik 

Kakucs község közigazgatási területén jogszerűen tartózkodnak. 

 

3. Eljárási szabályok 

 

3. § (1) A Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által biztosítható, 

ezen rendeletben meghatározott, pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság 

megállapítása iránti kérelmet - az arra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével - a szülő vagy 

más törvényes képviselő (a továbbiakban: kérelmező) terjesztheti elő a Kakucsi Polgármesteri 

Hivatalban.  

(2) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és családtagjai jövedelmi és vagyoni 

viszonyairól szóló igazolást, valamint a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali 

tagozatán tanuló gyermek, fiatal felnőtt esetében az oktatási intézmény igazolását a tanulói, 

hallgatói jogviszony fennállásáról.  

(3) A jövedelem, a vagyon és a rendszeres pénzellátás meghatározását a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) 

bekezdésében foglaltak tartalmazzák. 

(4) A pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását - a támogatást kérelmezőn kívül - 

nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más, családvédelemmel foglalkozó 

intézmény (természetes személy), illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi 

szervezet is kezdeményezheti. 

(5) E rendeletben nem szabályozott eljárási cselekményekre az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

4. Pénzbeli és természetbeni gyermekjóléti alapellátások 

 

4. § Az Önkormányzat az alábbi pénzbeli és természetbeni gyermekjóléti alapellátásokat 

biztosítja:  

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, 

b) az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést. 

 

5. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 



  

5. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a Jegyző állapítja meg Gyvt. 19. - 20/B. 

§-aiban meghatározottak szerint.  

(2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló 

eljárás részletes szabályait a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 

eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 65. - 68. §-ai 

tartalmazzák.  

 

6. Intézményi és szünidei gyermekétkeztetés 

 

6. § (1) Az Önkormányzat Gyvt. 21.-21/C. §-aiban foglaltak figyelembevételével -  

természetbeni ellátásként - a jogosult gyermekek részére életkoruknak megfelelő intézményi 

és szünidei gyermekétkeztetést nyújt. 

(2) Az Önkormányzat a gyermekétkeztetést saját fenntartású intézménye, a Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda és Konyha – Konyhaintézménye útján biztosítja. 

(3) Az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjait, valamint a díjakkal kapcsolatos 

rendelkezéseket az Önkormányzat vonatkozó, külön rendelete tartalmazza. 

 

7. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

 

7. § (1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

közül 

a) a Gyvt. 39. - 40. §-aiban meghatározott család- és gyermekjóléti szolgáltatást, és 

b) a gyermekek átmeneti gondozása keretében a Gyvt. 49. §-a szerinti helyettes szülői 

ellátást 

a Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ - önkormányzati társulási formában 

történő - működtetése révén biztosítja. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátások igénybevételére vonatkozó szabályokat a 

Gyvt., az Szt. és Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a Dabasi Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ által nyújtott család- és gyermekjóléti szolgáltatásról” 

szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendelete határozza meg. 

 

8. Záró rendelkezések 

 

8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi gyermekvédelmi 

ellátásokról szóló 7/2017. (III. 28.) önkormányzati rendelet. 

(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt.-ben, az Szt.-ben és a Gyer.-ben 

foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.                                 Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester                                                jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

 

1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési támogatásról és az egyéb 

szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: 

Rendelet) a jelen rendeletben foglaltak szerint módosítja. 

 

2. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„9. § (1) Az Önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek 

teljesítését 

a) pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtásával, 

b) szociális alapszolgáltatások biztosításával 

valósítja meg. 

(2) Az Önkormányzat az alábbi pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat nyújtja: 

a) települési támogatásokat: 

            aa) rendkívüli települési támogatást, 

ab) települési létfenntartási támogatást, 

            ac) gyógyszerköltséghez nyújtott települési támogatást, 

            ad) települési lakásfenntartási támogatást, 

            ae) köztemetést; 

b) egyéb szociális támogatásokat: 

            ba) újszülöttek támogatását, 

            bb) helyi gyermeknevelési támogatást, 

            bc) gyermekek karácsonyi támogatását, 

            bd) felsőoktatási hallgatók támogatását, 

            be) szilárdhulladék-szállítási díjkedvezményt, 

            bf) temetési támogatást, 

(3) Az Önkormányzat az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja: 

            a) étkeztetést, 

            b) házi segítségnyújtást, 

 c) családsegítést, 

            d) közösségi ellátásokat.” 

 

3. § A Rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„19. § (1) Az Önkormányzat egy alkalommal - gyermekenként - 20.000 Ft névértékű, utalvány 

formájában, gyógyszertárban beváltható, babaápolási termékeket tartalmazó 

egységcsomaggal támogatja azon szülőket, 

a) legfeljebb a gyermek 6 hónapos korának betöltéséig,  

aa) akik a gyermekük megszületésekor és az utalvány átnyújtásának időpontjában is az 

Önkormányzat közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek, és 

ab) akiknek a gyermekük a megszületésekor és az utalvány átnyújtásának időpontjában is 

az Önkormányzat Védőnői Szolgálatának ellátási területébe tartozik,  

továbbá 

b) legfeljebb a gyermek 12 hónapos korának betöltéséig,  



ba) akik a gyermekük örökbefogadásakor és az utalvány átnyújtásának időpontjában is az 

Önkormányzat közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek, és 

bb) akiknek a gyermekük az örökbefogadáskor és az utalvány átnyújtásának időpontjában 

is az Önkormányzat Védőnői Szolgálatának ellátási területébe tartozik. 

(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy - az utalvány beváltása révén megvásárolt 

termékekre vonatkozóan - a gyógyszertártól igényelt számlának „Kakucs Község 

Önkormányzata, 2366 Kakucs, Fő utca 20.” névre és címre kell szólnia. 

(3) Az (1) bekezdésben foglalt gyermek nevét, anyja nevét, lakcímét az Önkormányzat Védőnői 

Szolgálata - a gyermek megszületése, örökbefogadása tényének tudomására jutásától 

számított 8 napon belül - jelzi a Polgármesteri Hivatal felé a 

polgarmester.kakucs@gmail.com e-mail-címen. 

(4) Az (1) bekezdésben foglalt gyermek szülei részére - az (1) bekezdés a) pontjában foglalt 

esetben legkésőbb a gyermek 6 hónapos koráig, az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben 

legkésőbb a gyermek 12 hónapos koráig - a Polgármester és a Jegyző személyesen adja át az 

(1) bekezdésben megjelölt egységcsomag kiváltására jogosító utalványt. 

(5) Az újszülöttek támogatásával összefüggő hatáskört a Polgármester gyakorolja.”  

 

4. § A Rendelet IV. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„IV. Fejezet 

 

Szociális alapszolgáltatások 

 

23. § (1) Az Önkormányzat a szociális alapszolgáltatások közül  

a) az Szt. 62. §-ában meghatározott: étkeztetést, 

b) az Szt. 63. §-ában meghatározott: házi segítségnyújtást, 

c) az Szt. 64. §-ában meghatározott: családsegítést, 

d) az Szt. 65/A. §-ában meghatározott: közösségi ellátásokat 

a Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ - önkormányzati társulási formában 

történő - működtetése révén biztosítja. 

A családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató – a Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat – keretében működik. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátások igénybevételére vonatkozó szabályokat az Szt. 

és Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a Dabasi Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Központnál igénybe vehető szociális szolgáltatásokról és azok térítési díjáról” 

szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendelete határozza meg.” 

 

5. § Hatályát veszti a Rendelet V. Fejezete. 

 

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

(2) Jelen rendeletben foglaltakat a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.                                         Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester                                                jegyző 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2018. (III. 27.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzati tulajdonú lakótelkek vételárkedvezményéről 

szóló 25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú 

lakótelkek vételárkedvezményéről szóló 25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4. § (1) Az önkormányzati tulajdonú lakótelek vásárlója részére - egyösszegű fizetés esetén -

az Önkormányzat az ingatlan bruttó eladási árából 15%-os mértékű vételárkedvezményt 

biztosít. 

 

(2) Amennyiben az önkormányzati tulajdonú lakótelek vásárlója  

a) önmaga, vagy valamely közeli hozzátartozója legalább 2 éve állandóra bejelentett 

kakucsi lakcímmel rendelkezik,  

vagy  

b) önmaga, vagy valamely közeli hozzátartozója élete folyamán legalább 2 éven keresztül 

állandóra bejelentett kakucsi lakcímmel rendelkezett, és e tény írásos dokumentummal 

igazolható,  

 vagy  

c) legalább 2 éve Kakucs község közigazgatási területére bejegyzett jogi személy,  

részére az Önkormányzat az ingatlan bruttó eladási árából 20%-os mértékű 

vételárkedvezményt biztosít egyösszegű fizetés esetén. 

Az e bekezdésben megjelölt kedvezményre az a) és b) pontokban meghatározott személy 

házastársa, élettársa is jogosult, amennyiben a kedvezményezettel közösen vásárolnak 

lakótelket. 

 

(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott jogi személy (vevő) köteles a támogatás 

összegét az Önkormányzat részére visszafizetni abban az esetben, ha az ingatlanvásárlási 

szerződés megkötését követő 5 éven belül  

a) megszűnik azon vállalkozás, melyre tekintettel a jogi személy vételárkedvezményben 

részesült, továbbá, ha  

b) a vételárkedvezményben részesített jogi személy - Kakucs községből áthelyezi 

székhelyét más településre. 

 

(4) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott jogi személyre vonatkozó vételárkedvezmény 

összege, mint hátralék, jelzálogként - elidegenítési tilalommal terhelve, a szerződés 

megkötésétől számított 5 éves időtartamra - bejegyzésre kerül a vételárkedvezménnyel 

megvásárolt ingatlan tekintetében a földhivatali ingatlannyilvántartásba a támogató 

Önkormányzat javára szólóan. 

 

(5) Az (1) és (2) pontban meghatározott kedvezmény igénybevétele esetén a vásárló nem 

jogosult a 2. §-ban, illetve a 3. §-ban foglalt kedvezményekre. 

 

(6) Ezen szakasz alkalmazásában egyösszegű fizetésnek minősül, ha a lakótelek vásárlója az 

Önkormányzat részére előlegként megfizet 1.500.000 Ft-ot - melyből 500.000 Ft foglalónak 

minősül - a fennmaradó vételárat pedig legkésőbb az adásvételi szerződés megkötését követő 

6 hónapon belül fizeti meg az Önkormányzat részére.” 

 



2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon 

hatályát veszti. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.                                         Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester                                                jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete 

Kakucs Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 

1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésének a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § 

(1) és (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a bevételek és kiadások évközbeni 

változása miatt Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi 

költségvetését 2017. december 31-ei hatállyal jelen rendeletben foglaltak szerint módosítja. 

 

2. § A Kakucs Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetését 

 

448 186 625 Ft költségvetési bevétellel, 

570 946 135 Ft költségvetési kiadással, 

  122 759 510 Ft költségvetési egyenleggel 

állapítja meg.” 

 

(2) A Kvr. 1. – 11. mellékletei helyébe a jelen rendelet mellékletét képező 1. – 11. mellékletek 

lépnek. 

 

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát  

veszti. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 
polgármester jegyző 

 

 

(A költségvetésmódosítás mellékleteit lásd az ülés előterjesztései között!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete 

Kakucs Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2017. évi 

zárszámadásáról a következőket rendeli el.  

 

1. § (1) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) Kakucs Község Önkormányzatának 2017. évi zárszámadását  

 632 443 602.- Ft bevétellel, 

576 132 558.- Ft kiadással, 

    56 311 044.- Ft egyenleggel 

állapítja meg. 

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak előirányzat-

csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt 

feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet 

tartalmazza. 

 

(4) A működési bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten, valamint az Önkormányzat költségvetési hiányának belső 

finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és az 

Önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására vagy a költségvetési 

többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési cél 

szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza. 

 

(5) A felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten, valamint az Önkormányzat költségvetési hiányának belső 

finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és az 

Önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására vagy a költségvetési 

többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat felhalmozási cél 

szerinti tagolásban a 4. melléklet tartalmazza. 

 

(6) Az Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető 

ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) 

bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 

saját bevételeit az 5. melléklet tartalmazza. 

 

(7) Az Önkormányzatnak a költségvetési évre vonatkozó azon fejlesztési céljait, amelyek 

megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése 

válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével 

együtt a 6. melléklet tartalmazza. 

 

(8) Az Önkormányzatnak az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton 

kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza. 

 

(9) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő általános tartalék és céltartalék összegét a 

8. melléklet tartalmazza. 

 



(10) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági 

jellegű ellátásokat a 9. melléklet tartalmazza.  

 

(11) Az Önkormányzat előirányzati ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza. 

 

(12) Az Önkormányzat összesített létszám-előirányzatát a 11. melléklet tartalmazza. 

 

(13) A képviselői, bizottsági tagság után járó tiszteletdíjak összegét az Önkormányzat 

személyi jellegű kiadásai tartalmazzák. 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.      Farkasné Szabó Mária sk. 
polgármester  jegyző 

            

 

(A költségvetési zárszámadás mellékleteit lásd az ülés előterjesztései között!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2018. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 

az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó 

többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló  

5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az anyakönyvi eljárásról 

szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 

1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az anyakönyvi esemény 

engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért 

fizetendő díjakról szóló 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

Rendelet) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőben - mind hivatali helyiségben, mind hivatali 

helyiségen kívül (külső helyszínen) - történő házasságkötés lebonyolítása esetén külön díjazás 

nem illeti meg.” 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2018. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 

A közterületi térfigyelő rendszerről 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. § Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jogellenes 

magatartások megelőzése, illetve ezen magatartások kiszűrése, a közbiztonság növelése, a 

közterületi rend biztosítása, a lakosság biztonságérzetének növelése és a jogsértések 

visszaszorítása céljából Kakucs község közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert 

üzemeltet.  

A közterületi térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a 

közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását. 

 

2. § Az Önkormányzat a közterületi felügyeleti rendszer kezelésével a Dabas Városi 

Rendőrkapitányságot (a továbbiakban: Rendőrkapitányság) bízza meg. 

 

3. § A Rendőrkapitányság a közterületi térfigyelő rendszer kezelésére, az azzal készített álló- 

és mozgókép felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a jelen 

szakaszban nem említett, a térfigyelő rendszerrel kapcsolatos bármely más adatkezelésre a 

Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a vonatkozó adatvédelmi 

és adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint jogosult.  

 

4. § A képfelvevők helyét a rendelet 1. függeléke tartalmazza. 

 

5. § Közterületi Térfigyelő Rendszer Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát a rendelet 2. 

függeléke tartalmazza. 

  

6. § E rendelet 2018. október 1-jén lép hatályba. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk.  

polgármester        jegyző   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. függelék a 13/2018. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez 

 

Képfelvevők helye: 

 

Sorszám Megnevezés 
Kamerák 

jellemzője 

Kamerák 

száma 

1. Fő utca - Inárcs felőli vége rendszámfelismerő  1 

2. Fő utca - Újhartyán felőli vége rendszámfelismerő 1 

3. Monori út vége – temető mellett  rendszámfelismerő 1 

4. 
Dózsa György utca – Ibolya utca 

kereszteződése 
 fix 1 

5. Fő utca – Derényi utca kereszteződése fix  1 

6. Fecske utca - Pergel köz kereszteződése  fix 1 

7. Temető utca – Zöldfa utca kereszteződése fix  1 

8. Arany János utca vége   fix 1 

9. Fő utcai központi játszótér  fix 1 

10. Óvoda mögötti sportpark fix  1 

11. Fő utca – Csíkosi út kereszteződése  fix 1 

Összesen    11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. függelék a 13/2018. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez 

 

 

KAKUCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZERÉNEK 

  

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 



. A SZABÁLYOZÁS CÉLJA, ALAPJA, ELVEI, FOGALMAK  

 

 

1.1.  A Szabályzat célja: a Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) által Kakucs község közterületein elhelyezett és az Önkormányzat által 

üzemeltetett térfigyelő kamerák és a kapcsolódó műszaki elemek alkalmazásának és 

használatának jogi szabályozása, a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján. 

 

1.2.  A szabályozás jogszabályi alapjai: 

 

− Magyarország Alaptörvénye, 

− a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény („Rtv.”), 

− az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény („Infotv.”), 

− a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. 

törvény, 

− a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), 

− a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény („Btk.”). 

 

1.3. A szabályozás elvei: 

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelhető.  

 

Az adatkezelésnek meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és 

kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.  

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához 

szükséges mértékben és ideig kezelhető.  

 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az 

érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő 

rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.  

 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés 

céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az 

adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

 

1.4. Fogalmak: 

 

Személyes adat: 

az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint 

egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés; 

 

Közérdekű adat: 

az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb 

közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy 

közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem 

eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül 

kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, 

illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is 

kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, 

valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 



 

Közérdekből nyilvános adat: 

a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra 

hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; 

 

Hozzájárulás: 

az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson 

alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok- 

teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

 

Tiltakozás:  

az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

 

Adatkezelő:  

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, 

az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 

végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

 

Adatkezelés:  

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek 

összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 

adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 

készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

 

Adattovábbítás:  

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

 

Nyilvánosságra hozatal:  

az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

 

Adattörlés:  

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 

 

Adatmegsemmisítés:  

az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

 

Adatközlő:  

az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az 

adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; 

 

Közterület: 

a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, 

amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként 

szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által 

megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki 

használhat; 

 

Közterületi rend: 

a közterület rendeltetésszerű használatára, igénybevételére vonatkozó jogszabályok 

megtartása; 

 



 

II. A KÖZTERÜLETII TÉRFIGYELŐ RENDSZER (a továbbiakban: térfigyelő 

rendszer): 

 

2.1. A térfigyelő rendszerről: 

 

A térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök és megoldások összessége, amely biztosítja a 

közterületen történő álló- és mozgó képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését, 

tárolását és felhasználását. 

 

A képfelvevők által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon 

figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni a képfelvevők elhelyezéséről, az 

adatkezelés tényéről és körülményeiről. 

 

Jogszerűnek minősül a felvétel készítése, és ezáltal az érintett hozzájárulása megadottnak 

tekintendő, amennyiben az adatvédelmi tájékoztató megismerését követően az érintett a 

kamera hatáskörzetébe belép és/vagy ott tartózkodik. 

 

2.2. A kamerák kihelyezése: 

 

Az Önkormányzat 11 darab térfigyelő kamera kihelyezésével biztosítja a településen - a 

kamerák által belátható területre kiterjedően - Közterületi Térfigyelő Rendszer alkalmazását, a 

következők szerint: 

 

Sorszám Megnevezés 
Kamerák 

jellemzője 

Kamerák 

száma 

1. Fő utca - Inárcs felőli vége rendszámfelismerő  1 

2. Fő utca - Újhartyán felőli vége rendszámfelismerő 1 

3. Monori út vége – temető mellett  rendszámfelismerő 1 

4. 
Dózsa György utca – Ibolya utca 

kereszteződése 
 fix 1 

5. Fő utca – Derényi utca kereszteződése fix  1 

6. Fecske utca - Pergel köz kereszteződése  fix 1 

7. Temető utca – Zöldfa utca kereszteződése fix  1 

8. Arany János utca vége   fix 1 

9. Fő utcai központi játszótér  fix 1 

10. Óvoda mögötti sportpark fix  1 

11. Fő utca – Csíkosi út kereszteződése  fix 1 

Összesen    11 

 

 

A térfigyelő kamerák a településre bevezető utak mentén, nagyobb útkereszteződések, 

nagyobb forgalmú helyek, valamint a köz- és önkormányzati intézmények közelében kerülnek 

látható módon kihelyezésre, az emberi termetnél magasabb oszlopra vagy épület 

homlokzatára szerelt műszaki megoldással. 

 

Az Önkormányzat a térfigyelő rendszer működtetéséről a lakosság és a településre érkező 

vendégek figyelmét figyelemfelhívó táblák kihelyezésével és a www.kakucs.hu honlapon 

történő közzétételével tájékoztatja.  

 

2.3. A térfigyelő rendszer létrehozásának célja: 

 

− a közbiztonság erősítése, a közterület általános használati szabályainak biztosítása, 

− a térfigyelő rendszer által ellenőrzött területen található vagyon megóvása, felügyelete, 



− a rendőrség bűnüldöző munkájának támogatása, a két szervezet közötti együttműködés 

erősítése, 

− a lakosság, a településre belépők, a települést meglátogatók vagy igénybe vevők 

biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása. 

 

2.4. Az adatkezelő: 

 

Az Önkormányzat a térfigyelő rendszer üzemeltetésével és kezelésével a Dabas Városi 

Rendőrkapitányságot (a továbbiakban: Rendőrség) bízza meg. 

 

A Rendőrséget a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. §-a hatalmazza fel arra, 

hogy közterületen - ahol az közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból 

igazolhatóan szükséges -, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt 

helyezhet el és felvételt készíthet. 

 

Az elhelyezésre kerülő képfelvevő szükségességéről, a képfelvevővel megfigyelt közterület 

kijelöléséről a Rendőrség előterjesztésére az Önkormányzat dönt.  

 

A Rendőrség képviselője a térfigyelő rendszer kezelésére, az azzal készített álló- és mozgókép 

felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem 

említett bármely más adatkezelésre kizárólag az Rtv.-ben, vagy más, vonatkozó 

jogszabályban, valamint a térfigyelő rendszer működésére és kezelésére vonatkozó 

adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint jogosult.  

 

A képfelvevő elhelyezési és üzemeltetési költségeinek biztosítására az Önkormányzat és az 

illetékes rendőrkapitányság megállapodást köthet.  

 

A Rendőrség a képfelvevők elhelyezésére, a megfigyelt területre vonatkozó adatokat a 

központi szerve honlapján közzéteszi. 

 

A Kakucsi Polgárőr Egyesület - a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól 

szóló 2011. évi CLXV. törvény 22. §-ában foglaltak figyelembevételével - az együttműködési 

megállapodásban rögzítettek alapján, a szakmai felkészítést követően, az Önkormányzat által 

közterületen - közbiztonsági, valamint bűnmegelőzési és bűnüldözési célból, bárki számára 

nyilvánvalóan észlelhető módon - elhelyezett képfelvevő eszközök által rögzített képek 

megfigyelésében közreműködhet. 

A közreműködés kizárólag a képfelvevő által továbbított képek megfigyelését jelenti. 

 

2.5. Az adatkezelés: 

 

A térfigyelő rendszer a közterületen készült felvételeket rögzíti és tárolja folyamatos 

jelleggel, mely felvételek a rendszerhez tartozó számítógépen kerülnek rögzítésre. 

 

A szerver a Kakucsi Polgármesteri Hivatal épületében (2366 Kakucs, Fő utca 20.) zárható 

helyiségben kerül elhelyezésre.  

 

A rögzített felvétel, valamint az abban szereplő személyes adat csak a rögzítés helyszínén 

elkövetett bűncselekmény, szabálysértés vagy a közlekedés szabályainak megsértése miatt 

indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági eljárás során, körözött személy vagy tárgy 

azonosítása, vagy a rendőri (vagy közterület-felügyelői) intézkedés jogszerűségének 

közigazgatási hatósági eljárásban történő vizsgálata céljából, valamint az érintett személy 

jogainak gyakorlása érdekében kerülhet felhasználásra. 

 

Ha a fenti eljárások lefolytatásához a felvételekre nincs szükség, a felvételeket a rögzítést 

követő öt munkanap elteltével törölni kell.  

 



Ha szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésére utaló adat vagy információ öt 

munkanapon belül merül fel, a szabálysértési vagy büntetőeljárás megindításához szükséges 

adatok és információk biztosítása céljából az adatkezelő szerv vezetője a rögzített adatok 

kezelésének határidejét legfeljebb harminc napig meghosszabbítja.  

 

Ha ezen időtartamon belül nem indul olyan szabálysértési vagy büntetőeljárás, amelyben a 

felvételek felhasználhatók, az adatokat haladéktalanul törölni kell. 

 

2.6. Felvétel utólagos ellenőrzése és felhasználása 

 

A központban élőkép nem kerül on-line ellenőrzésre. A monitornak alaphelyzetben kikapcsolt 

állapotban kell lenni. 

 

A számítógépes rendszerben utólag a felvételt kizárólag a Rendőrség képviselője tekintheti 

meg. 

 

A rögzített felvételekhez történő hozzáférést, a felvételek továbbítását az adattovábbítási 

nyilvántartásban dokumentálni kell, az időpont, az adatkezelés célja, jogalapja, a felvételt 

átvevő szervezet vagy személy megjelölésével. 

 

Visszaellenőrzés és kimentés külön személyre szóló kóddal lehetséges, melyet belépés esetén 

a rendszer szervere naplóz a memóriájába. 

 

  

III. MŰKÖDÉS, ADATBIZTONSÁG 

 

3.1. A térfigyelő kamerák típusa: 

 

Kakucs Község Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbi kamerákat 

alkalmazza a térfigyelő rendszerében: 

 

3 db – 2 MP 3x zoom Rendszámfelismerő kamera,  

8 db - 4 MPx Fix kamera. 

 

3.2. Az adatbiztonság elvei: 

 

- az adatkezelő, illetve -feldolgozó köteles körültekintően gondoskodni az adatok 

biztonságáról, 

- az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés ellen, 

- biztosítani kell, hogy csak meghatározott esetben, célra és felhatalmazott személyek 

férhessenek az adatokhoz. 

 

3.3. Belépés a rendszerbe: 

 

A térfigyelő rendszer központi kezelési helyiségébe csak az ott feladatot ellátó rendőri szerv 

képviselője, az ellenőrzésre jogosult személy, a rendszergazda, műszaki személyzet (javítás, 

karbantartás, hibaelhárítás), az adatkezelő szerv, valamint a felettes szerv belső adatvédelmi 

felelőse, valamint a NAIH munkatársai léphetnek be. 

 

Ezen személyeken kívül más a térfigyelő rendszer központi kezelési helyiségében nem 

tartózkodhat. 

 

3.4. Karbantartás: 

 



A térfigyelő rendszer karbantartását végző külső személy a térfigyelő rendszer központi 

kezelési helyiségébe csak az ott tartózkodásra jogosult személy kíséretében léphet be és 

végezheti tevékenységét. 

 

 

IV. ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

Jelen szabályzat rendelkezéseit minden érintettel meg kell ismertetni. 

Az érintett személyek kötelesek a jelen szabályzat mellékletét képező megismerési 

nyilatkozatot kitölteni és aláírásukkal ellátni. 

 

Jelen szabályzat 2018. október 1. napján lép hatályba. 

 

Kakucs, 2018. …………………. …. 

 

 Dr. Kendéné Toma Mária 

 polgármester 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

IGÉNYLÉS 

 

a Kakucsi Közterületi Térfigyelő Rendszer adatkezelésével összefüggő adattovábbítás iránt 

 

Igénylő neve:  ...............................................................................................................................  

 

születési helye, ideje:  ...................................................................................................................  

 

anyja neve:  ...................................................................................................................................  

 

címe:  ............................................................................................................................................  

 

elektronikus elérhetősége:  ...........................................................................................................  

 

telefonszáma:  ...............................................................................................................................  

(Az igénylő adatai az adatvédelmi jogszabályok szerint kerülnek törlésre.) 

 

Adat igénylésének jogalapja:  

1. a rögzített felvételen szereplő személy által a jogainak érvényesítésére indított 

eljárásban történő felhasználás céljából adatigénylés; 

2. a kérelmező jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy 

intézkedés érinti, melynek érdekében szabálysértési-, büntető-, vagy közigazgatási 

hatóság részére történő adattovábbítást kér; 

 

A felvétel készítésének időpontja:  .............................................................................................  

 

A felvétel készítésének pontos megjelölése, helyszíne:  .............................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

Az igénylési cél, mely alapján kéri a felvétel továbbítását:  .......................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 



Az 1. pontban meghatározott kérelem esetén az adattovábbítás formája:  

 ......................................................................................................................................................  

 

Az 1. pontban meghatározott kérelem esetén a kérelmező aláírásával büntetőjogi felelőssége 

tudatában kijelenti, hogy a továbbított felvételrészletet kizárólag arra a célra használja fel, 

amely célra az átadásra került.  

 

Kelt: ………………………………. 

 

………………………………………… 

                igénylő aláírása 

 

 

 

2. számú melléklet 

 

(TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYES KIHELYEZETT KAMERÁK ALATTI TERÜLETEN 

SZEMMAGASSÁGBAN) 

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

KÉPRÖGZÍTÉSRE ALKALMAS KAMERÁVAL 

MEGFIGYELT TERÜLET! 

 

1./ Az adatgyűjtés ténye: Az Info törvény (2011. évi CXII. törvény) és a Rendőrségről szóló 

törvény (1994. évi XXXIV. törvény) alapján a kamera látószögével érzékelt közterületen 

elektronikus megfigyelő rendszer működik. 

 

2./ Az érintettek köre: a kamera hatáskörzetében képfelvétel rögzítésére alkalmas 

elektronikus megfigyelőrendszer által megfigyelt területre belépő és ott tartózkodó 

személyek. 

 

3./ Az adatkezelés célja: az élet- és vagyonbiztonság, valamint a jogsértések, 

szabálysértések, bűncselekmények észlelése, az elkövető tettenérése, a jogsértő cselekmények 

megelőzése, azok bizonyítása. 

 

4./ Az adatkezelés jogalapja: az Info törvény 5. § (1) bekezdése és a Rendőrségről szóló 

törvény 42.-42/A. §-ai, továbbá az érintett hozzájárulása, amelyek alapján hozzájárulása 

megadottnak tekintendő, amennyiben ezen adatvédelmi tájékoztató megismerését követően az 

érintett a kamera hatáskörzetébe belép és/vagy ott tartózkodik. 

 

5./ Az adatkezelés időtartama: a törvényi felhatalmazás alapján a kép- és hangfelvétel a 

rögzítéstől számított 5 munkanapig tárolható felhasználás hiányában, ezt követően 

haladéktalanul megsemmisítésre, törlésre kerül, amennyiben nem szükséges a felhasználása. 

 

6./ Az adatkezelő meghatározása: az eljáró rendőri szerv és képviselője. 

 

7./ Jogorvoslat: az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az Információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 

biztosított jogaikkal, további igényérvényesítés esetén Bírósághoz vagy az adatvédelmi 

hatósághoz (www.naih.hu, tel: 391-1400) is fordulhatnak. 

 

 

 

 

http://www.naih.hu/


3. számú melléklet 

 

 

KAKUCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZERÉNEK 

  

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA  

MELLÉKLETE 

 

 

MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 

 

Kakucs Község Önkormányzata Közterületi Térfigyelő Rendszerének Adatvédelmi és 

Kezelési Szabályzatában foglaltakat megismertem.  

 

Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartatni.  

 

Név  Beosztás Dátum  Aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2018. (X. 30.) önkormányzati rendelete  

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) 

bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális 

célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:  

 

1. § (1) Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a szociálisan 

rászoruló személyek részére természetbeni ellátásként tűzifa-támogatást nyújt.  

 

(2) Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást 

nem kér. 

 

(3) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő és háztartás fogalmára a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: szociális 

törvény) 4. §-ában meghatározottakat kell érteni. 

 

(4) E rendelet alkalmazásában életvitelszerűen az ingatlanban él:  

a) aki életét onnan szervezi (rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási 

intézménybe, illetve ide tér haza), és  

b) ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket - úgymint étkezés, főzés, mosás 

stb. - legjellemzőbben folytatja.   

 

2. § (1) Az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén szociális célú tűzifára jogosult az - a 

szociális törvény 3. §-ában meghatározott és Kakucson, mint bejelentett állandó lakóhelyén, 

vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen élő - kérelmező, 

a) aki a szociális célú tüzelőanyag igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben 

meghatározottak szerint, határidőben benyújtja a Kakucsi Polgármesteri Hivatalba, 

b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó egy havi jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 

egyszemélyes háztartás (egyedül élő) esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és 

c) aki vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik. 

 

(2) A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmeket az e rendelet 1. 

mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelmek benyújtási 

határideje: 2019. január 7. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

  

(3) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek: 

a) a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - 

tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - a 

települési támogatásban (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz 

kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban) részesülők, és 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok. 

 
(4) Szociális célú tűzifa-támogatás háztartásonként csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 

háztartásban élők számától.  

 

 



(5) Az e rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához 

a kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi 

adatairól, családja jövedelmi és vagyoni viszonyairól nyilatkozni, a szükséges igazolásokat 

mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkéréséhez hozzájárulni. 

 

(6) A szociális célú tűzifa-támogatás mennyisége háztartásonként legalább 0,5 erdei m3, 

legfeljebb 4 erdei m3 lehet. 

 

(7) A tűzifa átvételét a jogosult az e rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény 

aláírásával igazolja.  

 

(8) A szociális tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, 

csak saját használatra használhatja fel. Ennek be nem tartása esetén a beszerzési árat és a 

kiszállítás költségét a tűzifában részesülő személy köteles megfizetni.  
  

3. § (1) A Képviselő-testület a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a 

Polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról egyszerűsített határozattal dönt.  

 

(2) A Polgármester különös méltánylást érdemlő esetekben eltekinthet a 2. § (1) bekezdés b) pontjában 

meghatározott jövedelemhatár figyelembevételétől.  

 

(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a szociális célú tűzifa-juttatás iránti kérelemben meg kell jelölni, 

és hitelt érdemlően bizonyítani kell azokat a körülményeket, amelyek megalapozzák a kérelem 

teljesíthetőségét (például: tartós betegség, rokkantság, munkanélküliség, alacsony összegű nyugellátás, 

gyermekét egyedül neveli, stb.). 

 

4. § (1) A támogatás forrásösszetétele az Önkormányzat számára megállapított állami 

támogatás és az Önkormányzat által biztosított önerő és szállítási költség összege. 

 

(2) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket - függetlenül attól, hogy azok az 

megfelelnek-e jelen rendeletben foglalt feltételeknek - el kell utasítani.  

 

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2019. március 31. napján 

hatályát veszíti.  
 

(2)  E rendelet alkalmazása során a szociális törvényben és a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának szabályairól szóló 63/2006. (III. 

27.) Korm. rendeletben foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.   

 

(3) A Rendeletet a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett 

hirdetőtáblán és a www.kakucs.hu honlapon - kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a 

felelős. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kakucs.hu/


A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól  

szóló 14/2018. (X. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

 

KÉRELEM 

természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásra 

 

I. Kérelmező: 

Neve: .......................................................................... Születési neve: ...................................................  

Anyja neve: ....................................................................... TAJ száma: .................................................  

Születési helye, ideje: ........................................................ Állampolgársága: .......................................  

Állandó bejelentett lakóhelye: ................................................................................................................  

Tartózkodási helye (ha nem azonos a lakóhelyével): .............................................................................  

Elérési lehetősége (telefonszám, email-cím): .........................................................................................  

II. A háztartásban életvitelszerűen együtt élő, közeli hozzátartozók: 

 

Név 

(születési név is) 

Születési idő Ellátás 

megnevezése 

Ellátás összege 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 (A feltüntetett jövedelmekről az igazolást a kérelemhez csatolni kell.) 

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ..................................... Ft/hó. 

 

 



III. Vagyoni adatok: 

 

1. Az életvitelszerűen használt ingatlanon túl a háztartásban élők tulajdonában lévő ingatlan: 

1.1. Ingatlantulajdon: 

 .............................................. város/község ...................................................... út/utca  ............... hsz.,  

alapterülete:  ......................... m2, tulajdoni hányad.............., a szerzés ideje: ..............év.   

becsült forgalmi érték:  ................... Ft. 

1.2. Ingatlantulajdon: 

 .............................................. város/község ...................................................... út/utca  ............... hsz.,  

alapterülete:  ......................... m2, tulajdoni hányad.............., a szerzés ideje: ..............év.   

becsült forgalmi érték:  ................... Ft. 

 

2. Gépjármű és más vagyon esetén abban az esetben kell kitölteni a 2.1. és 2.2. és 2.3. 

pontban foglaltakat, amennyiben a háztartás tulajdonában olyan hasznosítható ingatlan, jármű, 

vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe 

nem vett – összeg van, amelynek 

ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a harmincszorosát (855.000 Ft-ot), vagy 

bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

nyolcvanszorosát (2.280.000 Ft-ot) 

meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások 

jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az 

érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott 

ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. 

2.1. Gépjármű 

típusa:  ........................................................ , rendszáma:  ......................., 

gyártási éve: ...................év.  becsült forgalmi értéke: ..................... ........................ Ft. 

2.2. Gépjármű 

típusa:  ........................................................ , rendszáma:  ......................., 

gyártási éve: ....................év.  Becsült forgalmi értéke: .................. ......................... Ft. 

2.3. Más vagyon: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

  

IV. Nyilatkozatok: 

 

Nyilatkozom, hogy háztartásom tagja az alábbi ellátásban részesül:  

(Megfelelő rész aláhúzandó)  

• aktív korúak ellátása  

• időskorúak járadéka  

• települési támogatásként folyósított lakhatási támogatás  

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

esetén 

• egyéb ellátásban, mégpedig:……………………………………………………… 

Az általam megjelölt jogosultságot, illetve jogcímet megállapító határozatot a 

kérelmemhez csatolom.  

Nyilatkozom, hogy a lakásom vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik. 

Tudomásul veszem, hogy  

• a kérelemben feltüntetett jövedelmeket tartalmazó iratok hiánya és a hiányzó iratok 

pótlásának elmaradása kizárja jogosultságom megállapítását, 

• a tűzifát nem értékesíthetem, nem adhatom át másnak, csak saját használatra 

használhatom fel. Ennek be nem tartása esetén a beszerzési árat és a kiszállítás 

költségét meg kell fizetnem az Önkormányzat felé. 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy  



• életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a megjelölt tartózkodási helyemen élek, 

• a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához.  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok és a benyújtott okmányok 

a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát az Önkormányzat ellenőrizheti. 

Számomra kedvező döntés esetén fellebbezési jogomról lemondok. 

 

Kakucs, …………………………………..       

        ………………………………… 

        kérelmező aláírása 

 

 

 

 

 

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól  

szóló 14/2018. (X. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

 

Átvételi elismervény 

 

Alulírott ……………….………………………………………………………………………..  

 

2366 Kakucs, …………………………………………..…………... u. ……… sz. alatti lakos  

 

aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete  

 

alapján megállapított természetbeni juttatásként ........... erdei m3 mennyiségű tűzifát átvettem.  

 

Kakucs, …………………………………… 

………………….…………………………………  

átvevő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kakucs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

15/2018. (X. 30.) önkormányzati rendelete a 

Kakucs Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló  

22/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 13. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés bf) pontjában, valamint Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 

biztosított feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A Kakucs Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 22/2017. (XI. 14.) önkormányzati 

rendelet 31. § a) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„a) beépítési mód:     ikres, illetve oldalhatáron álló”. 

 

2. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.      Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2018. (XII. 04.) önkormányzati rendelete 

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 

14/2013. (IX. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi  

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében és a 147. § (1) 

bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (IX. 

02.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

 Étkezési csoportok 

 

Intézményi térítési díj 

1. Óvoda  

(háromszori étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna) 

470 Ft 

2. Napközi  

(háromszori étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna) 

590 Ft 

3. Menza plusz  

(kétszeri étkezés: tízórai, ebéd) 

510 Ft 

4. Menza 

(egyszeri étkezés: ebéd) 

370 Ft 

5. Munkahelyi étkeztetés 

(Alkalmazottak) 

(egyszeri étkezés) (rezsi: 40%)  

600 Ft 

6. Szociális étkezők  

(egyszeri étkezés) (rezsi: 80%)  

780 Ft 

7. Vendégétkezők  

(egyszeri étkezés) (rezsi: 80%) 

780 Ft 

8. Bölcsőde (Fő u. 156/B) 

(háromszori étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna) 

470 Ft 

(melynek 50%-át fizeti az igénybe vevő) 

 

2. § Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2018. (XII. 04.) önkormányzati rendelete 

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 20/2012. (XI. 23.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés h) pontjában meghatározott, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el.  

  

1. § 

 

(1) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 20/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 

(a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

  

„(1) Az adó megállapítására, az adó bevallására, az adófizetésre és az adóelőleg szabályaira 

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 46. – 76. §-aiban 

foglaltak az irányadók.” 

 

(2)  A rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., az Art., valamint az adóigazgatási 

rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.” 

 

2. § 

 

E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2018. (XII. 04.) önkormányzati rendelete 

A helyi iparűzési adóról szóló 21/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés h) pontjában meghatározott, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el.  

  

1. § 

 

(1) A helyi iparűzési adóról szóló 21/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

rendelet) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

  

„Az adó megállapítására, az adó bevallására, az adófizetésre és az adóelőleg szabályaira az 

adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 46. – 76. §-aiban 

foglaltak az irányadók.” 

 

(2) A rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(1) Az értelmező rendelkezéseket a Htv. 52. §-a és az Art. 7. §-a tartalmazza. 

 

(3)  A rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., az Art., valamint az adóigazgatási 

rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.” 

 

2. § 

 

E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


