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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2366 Kakucs, Fő utca 20. sz.
JEGYZŐKÖNY
amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 14-én
(kedden) du. 16 órai kezdettel - a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott nyilvános testületi üléséről.
Jelen vannak a 7 tagú képviselő-testületből:
Szalay István
Balogh János
Dr. Kendéné Toma Mária
Marton Ilona
Oláh József
Prohászka Csaba
Tóth Istvánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Továbbá:
Göndörné Frajka Gabriella
Horváth Renáta
Tóth Tamás
Bárányné Benkovics Edina
Berki Eszter
Bánné Macskó Zsuzsanna

mb. jegyző
jegyzőkönyvvezető
bizottsági tag
pénzügyi főtanácsos
pénzügyi tanácsos
pénzügyi előadó

Szalay István polgármester:
Tisztelettel köszöntök mindenkit.
Megállapítom, hogy a 7 tagú képviselő-testületből mindenki jelen van, a Testület
határozatképes.
Kérem a képviselőket, hogy fogadják el a meghirdetett napirendi pontokat.
A képviselők a meghirdetett napirendi pontokkal egyhangúan egyetértettek.
Napirendi pontok:
1. A talajterhelési díjról szóló helyi rendelettervezet megvitatása és a tárgyban rendeletalkotás
Előadó:
Szalay István polgármester
2. A helyi szemétszállítás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítása
Előadó:
Szalay István polgármester
3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása
Előadó:
Szalay István polgármester
Marton Ilona képviselő, bizottsági elnök
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4. Kakucs Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet
megvitatása és a tárgyban rendeletalkotás
Előadó:
Szalay István polgármester
Göndörné Frajka Gabriella mb. jegyző
Prohászka Csaba képviselő, bizottsági elnök
Bárányné Benkovics Edina pénzügyi vezető tanácsos
5. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása és az Önkormányzat
szakfeladatairól döntés
Előadó:
Göndörné Frajka Gabriella mb. jegyző
6. Gazdasági vezető kinevezésének jóváhagyása
Előadó:
Göndörné Frajka Gabriella mb. jegyző
7. A Községi Önkormányzat és a Német / Roma Nemzetiségi Önkormányzatok közötti
hatályban lévő megállapodás felülvizsgálata és a tárgyban új megállapodásról döntés
Előadó:
Szalay István polgármester
8. Döntés területvásárlási kérelemről
Előadó:
Szalay István polgármester
9. A Jogi és Szociális Bizottság javaslatának megtárgyalása
Előadó:
Marton Ilona képviselő, bizottsági elnök
Szalay István polgármester:
A jegyzőkönyv vezetésére Horváth Renáta igazgatási ügyintézőt, hitelesítésére pedig Dr.
Kendén Toma Mária képviselő asszonyt és Balogh János alpolgármester urat javasolom.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyvezető, valamint a hitelesítők
személyét.
1. Napirendi pont: A talajterhelési díjról szóló helyi rendelettervezet megvitatása és a
tárgyban rendeletalkotás
Szalay István polgármester:
Kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását és a talajterhelési díjról szóló
rendelettel kapcsolatos esetleges módosító indítványok megtételét.
A képviselők megvitatták az előterjesztést, egyetértettek a rendelettervezetben
foglaltakkal, módosító indítványt nem tettek.
Szalay István polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy döntsenek a rendelettervezetről.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet alkotta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról
Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21/A. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási és
adatszolgáltatási szabályok, valamint a díjfizetési kedvezmények, illetőleg mentességek helyi
szabályozására a következő rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja.
A Rendelet hatálya
1. § E Rendelet hatálya kiterjed Kakucs község közigazgatási területén minden olyan
természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre
(továbbiakban: kibocsátó), akit/amelyet a Rendelet 2. §-a alapján talajterhelési díj fizetésének
kötelezettsége terhel.
2. § (1) A talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége a Ktdt. 11. § (1) bekezdésében
meghatározottak szerint terheli a kibocsátót.
A talajterhelési díj mértékének meghatározása
3. § (1) A talajterhelési díj mértékét a Ktdt. 12. § (1) bekezdése határozza meg.
(2) A talajterhelési díj alapja:
a) a Ktdt. 12. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint, továbbá
b) mérési lehetőség hiányában, egyedi vízbeszerzés esetén (házi fúrt kútból) 80 liter/fő/nap az
átalány mértéke,
c) mérési lehetőség hiányában, 70 év feletti egyedülálló esetében 50 liter/fő/nap az átalány
mértéke.
(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető a Ktdt. 14. §-ában foglaltak szerint.
(4) A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a Ktdt. 12. § (3) bekezdése határozza meg.
(5) Kakucs község közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzót „A felszín
alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete és a Ktdt. 3. számú melléklete állapítja meg.
A díjfizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése
4. § (1) Díjfizetési kötelezettség
a) a települési vízvezeték-hálózatra való rácsatlakozás
b) házi fúrt kút használatbavétele
napján keletkezik.
(2) A díjfizetési kötelezettség megszűnik a közcsatorna-hálózatra való rákötés napján.
(3) Amennyiben a vízóra átírása nem történt meg a tényleges felhasználó nevére, a díjfizetésre
a tényleges felhasználó köteles.
(4) Több felhasználó esetén a talajterhelési díjat a vízdíjfizetés arányában kell megfizetni.
(5) A kibocsátó személyében történő évközi változást a szennyvízcsatorna-hálózatot
üzemeltető közszolgáltatóhoz való bejelentés napjától kell figyelembe venni.
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Kedvezmények, mentességek
5. § (1) Nem terheli talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége a kibocsátót a Ktdt. 11. § (2)
bekezdésében meghatározottak szerint.
(2) Kérelemre, tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól a természetes
személy kibocsátó, ha:
a) a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a kérelem
benyújtásakor érvényes nyugdíjminimum 100%-át,
b) egyedülálló és jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes
nyugdíjminimum 150%-át.
A díj fizetése
6. § (1) A talajterhelési díj megállapításáról, bevallásáról és megfizetéséről a Ktdt. 20. §-a, 21.
§-a és a 21/A. §-ának (1) bekezdése rendelkezik.
(2) A 4. §-ban foglalt évközi változások esetén a díjfizetési kötelezettségek keletkezéséről,
illetve megszűnéséről a változás időpontját követő hónap 15. napjáig kell bejelentést tenni.
(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a bevallást – a tárgyévi tényleges fogyasztás alapján –
a) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén tárgyévet követő év március 31. napjáig
b) díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a változás időpontját követő hónap 15. napjáig
kell benyújtani.
Adatszolgáltatás
7. § (1) Az Adóhatóság részére a szennyvízcsatorna-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a
kibocsátó azonosítása, a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot
szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról,
korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása
következtében elszivárgott vízmennyiséggel.
(2) Az önkormányzati Adóhatóság a talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes
adatokat kizárólag a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.
(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj
fizetésére vonatkozó díjmentességben részesülő személyekről az önkormányzati Adóhatóság
nyilvántartást vezet.
Záró rendelkezések
8. § (1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a Ktdt. 12. §-ának (3)
bekezdésében foglaltakat 2012. február 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi vízgazdálkodási hatósági
jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos
adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a díjfizetési kedvezményekről és
mentességekről szóló 10/2004. (VII. 19.) számú önkormányzati rendelet és az azt módosító,
későbbi időpontban elfogadott rendeletek.
(3) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévő hirdetőtábláján
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.
Szalay István sk.
polgármester

Göndörné Frajka Gabriella sk.
mb. jegyző
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1. számú Függelék a 4/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendelethez
A talajterhelési díj mértéke: TTD = E x A x T
Ahol a TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj
E: A talajterhelési díj egységdíjának mértéke - a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján - 1200 Ft/m3.
A: A Rendelet 3. § (2) bekezdése alapján: a díjfizetés alapja
T: Kakucs község közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó - a felszín
alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete és a Ktdt. 3. számú melléklete alapján - 1,5.

2. számú Függelék a 4/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendelethez
Iktatószám:

…………………………………

Átvétel időpontja: ………………………………..
BEVALLÁS
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó,
a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény végrehajtására megalkotott
4/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott talajterhelési díjhoz
201…. évről
A Kakucsi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
A d ó ü g y i C s o p o r t j a r é s z é r e ( 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz.)
I/A. Magánszemély díjfizető (kibocsátó) esetén:
Neve: __________________________________________________________
Születési családi és utóneve: ________________________________________
Születési helye és ideje: ____________________________________________
Anyja születési családi és utóneve: ___________________________________
Adóazonosító jele: ________________________________________________
Lakóhelye: ______________________________________________________
Levelezési címe: _________________________________________________
Pénzintézeti számlaszáma: --
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I/B. Amennyiben a díjfizető (kibocsátó) vállalkozás:
Elnevezése, rövidített cégneve: _________________________________________________
Adószáma: _________________________________________________________________
Székhelye, címe: ____________________________________________________________
Telephely címe: _____________________________________________________________
Fogyasztási hely címe: _______________________________________________________
Képviselőjének neve:_________________________________________________________
címe: ______________________________________________________________________
Statisztikai számjele: _________________________________________________________
Pénzintézeti számlaszáma: --
II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
Címe: …………………………………………………………………………………………..
Helyrajzi száma: ……………../…………/…………../……….
III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.)
Neve (cégneve): ………………………………………………………………………………...
Születési helye: …………………………………………. Ideje: ………………………………
Anyja neve: ………………………………………………………………………….…………
Levelezési címe: …………….…………………………………………………………………
IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
1. Talajterhelési díj alapja (A):
a) a kibocsátó által – a vezetékes hálózatból, vízmérő alapján mért – felhasznált éves
vízmennyiség

___________ m3,

b) mérési lehetőség hiányában, egyedi vízbeszerzés esetén (házi fúrt kútból) 80
liter/fő/nap az átalány mértéke

___________ m3,

c) mérési lehetőség hiányában, 70 év feletti egyedülálló esetében 50 liter/fő/nap az
átalány mértéke

___________ m3.

2. Díjalap csökkentő tényezők:
a) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség ___________m3
b) locsolási célú felhasználás (vízmérő alapján mért)
___________ m3
c) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra
feljogosított szervezet szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti
elhelyezését igazolja
___________ m3
3. Díj mértéke:
Díjfizetési alap (A)
Talajterhelési díj egységdíjának mértéke (E) 1200 Ft/m3
Területérzékenységi szorzó (T) (1,5)

___________ m3
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Tárgyévi talajterhelési díj mértéke = díjfizetési alap x egységdíj x területérzékenységi
szorzó (AxExT)
_____________ Ft
……………………….., ……… év……………….. hó ………… nap
PH.
……...………………………………
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Díjfizetés teljesíthető az Önkormányzat talajterhelési díj beszedési számlájára, melynek
száma:………………………………………………………………..……………………
Önkormányzati rendeletben foglalt mentességek:
(1) Nem terheli talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége a kibocsátót a Ktdt. 11. § (2)
bekezdésében meghatározottak szerint.
(2) Kérelemre, tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól a természetes
személy kibocsátó, ha:
a) a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a kérelem
benyújtásakor érvényes nyugdíjminimum 100%-át,
b) egyedülálló és jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes
nyugdíjminimum 150%-át.
3. számú Függelék a 4/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendelethez
VÁLTOZÁS BEJELENTÉS
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó, a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény végrehajtására megalkotott
4/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletben meghatározott talajterhelési díj
bevallásához
A díjkötelezettséget érintő változás bejelentése:
a)

Vízfogyasztó személyének változása (ingatlan eladás, vétel, stb.) ennek
dátuma:

20....... év ………………….…..hó………….nap
b)
A csatornahálózatra 20.... év …………….. hó………napján az ingatlant
rákötöttem (csatolandó bizonylat a megkötött szolgáltatási szerződés.)
c)
Az ingatlan részére műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna üzembe
helyezése
20……... év...................................... hónapjában történt.
……………………….., ……… év……………….. hó ………… nap
P.H.
……...………………………………
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása
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2. Napirendi pont: A helyi szemétszállítás kötelező igénybevételéről szóló rendelet
módosítása.
Szalay István polgármester:
Kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását és a helyi szemétszállítás kötelező
igénybevételéről szóló rendelettervezettel kapcsolatos esetleges módosító indítványok
megtételét.
A képviselők részéről javaslat érkezett arra vonatkozóan, hogy az előterjesztésben
szereplő (2) bekezdés ne szerepeljen a rendeletben. Ezen észrevételen kívül egyetértettek
a rendelettervezetben foglaltakkal, más módosító indítványt nem tettek.
Szalay István polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy döntsenek a módosító javaslat figyelembevételével a
rendelettervezet elfogadásáról.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet alkotta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendelete
a helyi szemétszállítás kötelező igénybevételéről szóló
28/2010. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. §-a alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 28/2010. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet 10. §-ának (2) bekezdésében
foglaltakra a 2011. december 31-én érvényes díjtételek vonatkoznak, miszerint:
„A kötelező közszolgáltatás díja 1440,-Ft + ÁFA/hó/ingatlan, illetve, ahol gazdasági
társaság/egyéni vállalkozó székhelye/telephelye is működik, ott 1840,-Ft + ÁFA/hó/ingatlan.”
2. § (1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy - a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 57. § (1) bekezdésére figyelemmel rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével a helyi szemétszállítás kötelező igénybevételéről szóló
28/2010. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2011. (XII. 22.)
számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(3) A Rendeletet a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett
hirdetőtáblán - kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős.
Szalay István sk.
polgármester

Göndörné Frajka Gabriella sk.
mb. jegyző
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3. Napirendi pont: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló helyi rendelet
módosítása
Szalay István polgármester:
Kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását és a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló helyi rendelettel kapcsolatos esetleges módosító indítványok
megtételét.
Göndörné Frajka Gabriella mb. jegyző:
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a tegnapi ülésén nem támogatta azt, hogy a
lakókörnyezet rendezettsége előírásként szerepeljen az aktív korú nem foglalkoztatottak,
valamint a lakásfenntartási támogatás elbírálása során.
Marton Ilona képviselő:
A tavalyi évben a lakókörnyezet rendezettségének előírása sajnálatos módon nem került
elfogadásra a testületi ülésen, bár a Jogi és Szociális Bizottság elfogadásra javasolta azt.
Viszont fontosnak tartom, hogy legalább a lakásfenntartási támogatás során feltételként
előírjuk a lakókörnyezet rendezettségét, ezért módosító indítványt kívánok tenni, és a
lakásfenntartási támogatás elbírálása, valamint folyósítása során folyamatosan előírás legyen
a lakókörnyezet rendezettsége. Ezzel kapcsolatosan a Jogi és Szociális Bizottság által a
tavalyi évben kidolgozott javaslatot teljesen megfelelőnek találom, és kérem annak
elfogadását a lakásfenntartási támogatásra vonatkozóan.
(Tájékoztatásul közöljük a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 20/2010. (XII.
07.) számú önkormányzati rendelet 9. §-ába beillesztendő javaslatot az alábbiak szerint:
„(4) A lakásfenntartási támogatás megállapításának további feltétele:
a) a kérelmező, vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara,
kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása,
b) az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus
állapotának biztosítása,
c) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában a kerítés előtti egy méter széles területen,) a
járdától az úttestig húzódó terület gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése,
d) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó udvar és kert rágcsálóktól, kártevőktől való
mentesítése,
e) a juttatásra jogosult ingatlanának udvarán hulladékgyűjtő edény elhelyezése és
rendeltetésszerű használatának biztosítása,
f) amennyiben a lakásban nincs illemhely kialakítva, a jogosult köteles az udvaron azt
kialakítani és megfelelően rendben tartani.
(5) A jegyző helyszíni szemle (környezettanulmány) lefolytatása során győződik meg a
lakókörnyezet rendezettségéről.
(6)Ha a lakókörnyezet a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyző 5 napos
határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját – az elvégzendő
tevékenység konkrét megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek
teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg.
(7) Amennyiben a kérelmező a (6) bekezdésben foglalt feltételeket nem teljesíti, a jegyző az
Szt. 38. § (10) bekezdésében foglaltak szerint jár el.”
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Oláh József képviselő:
A Jogi és Szociális bizottsági ülésen nem érintettük ezt a lehetőséget, és a lakókörnyezet
rendezettségének előírásával kapcsolatos előírás lehetőségével a tavalyi évben sem élt a
testület, ezért nem is értem, hogy jelen ülésen ez miért került elő. Véleményem szerint
összeférhetetlen az, hogy krízishelyzetben lévő embereknek feltételként írjuk elő a
lakókörnyezet rendezettségét, főként ilyen összegű támogatások mellett.
Szalay István polgármester:
Véleményem szerint súlyos szakmai tévedés az, hogy a szociális törvény lehetőséget biztosít
az Önkormányzatoknak arra, hogy helyi rendeletben szabályozzák és előírják a lakókörnyezet
rendezettségét. Úgy gondolom, hogy a lakóházak környékének rendezettségét nem ezzel az
eszközzel kellene elérni. A segélyezettekkel szemben ez diszkrimináció.
A cél, hogy a környezet rendezett legyen, de erre vonatkozóan van helyi rendeletünk, ami
alapján el lehetne járni az azt be nem tartókkal szemben.
Göndörné Frajka Gabriella mb. jegyző:
A jegyző a köztisztaságot szabályozó helyi rendelet alapján pénzbírságot szabhat ki a
tulajdonosra, ha a lakókörnyezete nem rendezett.
Prohászka Csaba alpolgármester:
Véleményem szerint a rendrakást és ahhoz kapcsolódóan a segélyezést nem szabad
összevonni. Mert, ha így van, akkor az, aki idős és a betegsége folytán nem tudja a
lakókörnyezetét rendben tartani, ne kapjon majd segélyt?
Marton Ilona képviselő:
Senkinek nem az a szándéka, hogy megbüntessük a beteg, vagy idős embereket, ha nem
képesek környezetüket tisztán tartani, hanem az a célunk, hogy rendrakásra serkentsük azokat,
akik fiatalok, és az erejükből és idejükből kitellene.
Szalay István polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy kézfelemeléssel jelezzék, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a
képviselő asszony módosító javaslata bekerüljön a rendeletbe.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 3 ellenében elfogadta, hogy a jelzett (4) – (7)
bekezdés beillesztésre kerüljön a rendeletbe.
Szalay István polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy döntsenek a rendeletalkotással kapcsolatosan, az előterjesztésben
megküldött tervezet és a képviselő asszony módosító javaslatának figyelembevételével.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet alkotta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendelete
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
20/2010. (XII. 07.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 20/2010. (XII. 07.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:
1. § A Rendelet 8. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„8. § (2) A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg az Szt. 33. – 37/C. §aiban megállapított feltételek fennállása esetén, az ott leírtak szerint.”
2. § A Rendelet 8. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„8. § (5) Az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján egészségkárosodott személynek a
rendszeres szociális segély megállapításához a következő igazolásokat kell csatolnia:
a) amennyiben munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve 50%-os
egészségkárosodást szenvedett, vagy ha az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság
komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, a Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal által - fent említett egészségkárosodási esetek valamelyikéről - kiállított
érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalást,
b) súlyosan látássérült vagy fogyatékos személy esetén, a Magyar Államkincstár illetékes
területi szervének igazolását arról, hogy a kérelmező vakok személyi járadékában vagy
fogyatékossági támogatásban részesül,
c) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezőnek tartásra képes és köteles hozzátartozója nincs.”
3. § A Rendelet 8. § (9) bekezdés c) pontja törlésre kerül.
4. § A Rendelet 9. §-a az alábbiak szerint módosul:
„9. §. (1) Normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg a jegyző az Szt. 38. § (1) - (8)
bekezdésében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak.
(2) A lakásfenntartási támogatást az Önkormányzat természetbeni juttatásként adja akként,
hogy a támogatott a támogatás megállapítását követő hónap utolsó napjáig az Szt. 38. § (1)
bekezdésben meghatározott valamely közüzemi számlának a kifizetést megelőző hónapra eső
befizetéséről nevére (házastársa, élettársa nevére) szóló - albérlet esetén a bérleti szerződést és
a tulajdonos nevére szóló - igazolást, lakáscélú pénzintézeti kölcsön esetén a törlesztőrészlet
előző havi befizetéséről szóló igazolást, vagy egyéb tüzelőanyag vásárlása esetén annak 30
napnál nem régebbi teljesítésű – lakásfenntartási támogatásban részesülő nevére (házastársa,
élettársa nevére) szóló - számláját (ügyfélfogadási időben) az ügyintézőnek felmutatja. A
bemutatott számla (számlák) összegének magasabbnak, vagy egyenlőnek kell lennie a
jogosult részére megállapított havi lakásfenntartási támogatás összegénél.
(3) Amennyiben a jogosult a (2) bekezdésben meghatározottak szerint nem tudja a
természetbeni ellátásról szóló igazolást, számlát bemutatni, számára a támogatás nem
fizethető ki.”
(4) A lakásfenntartási támogatás megállapításának további feltétele:
a) a kérelmező, vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara,
kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása,
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b) az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus
állapotának biztosítása,
c) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában a kerítés előtti egy méter széles területen) a
járdától az úttestig húzódó terület gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése,
d) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó udvar és kert rágcsálóktól, kártevőktől való
mentesítése,
e) a juttatásra jogosult ingatlanának udvarán hulladékgyűjtő edény elhelyezése és
rendeltetésszerű használatának biztosítása,
f) amennyiben a lakásban nincs illemhely kialakítva, a jogosult köteles az udvaron azt
kialakítani és megfelelően rendben tartani.
(5) A jegyző helyszíni szemle (környezettanulmány) lefolytatása során győződik meg a
lakókörnyezet rendezettségéről.
(6) Ha a lakókörnyezet a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyző 5
napos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját – az elvégzendő
tevékenység konkrét megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek
teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg.
(7) Amennyiben a kérelmező a (6) bekezdésben foglalt feltételeket nem teljesíti, a jegyző az
Szt. 38. § (10) bekezdésében foglaltak szerint jár el.”
5. § (1) A Rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévő hirdetőtábláján
történő – kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szalay István sk.
polgármester

Göndörné Frajka Gabriella sk.
mb. jegyző

4. Napirendi pont: Kakucs Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló
rendelettervezet megvitatása és a tárgyban rendeletalkotás.
Szalay István polgármester:
Kérem a képviselők véleményét a költségvetési rendelettervezethez és a hozzá csatolt
dokumentációkhoz kapcsolódóan.
Göndörné Frajka Gabriella mb. jegyző:
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a 2012. évi költségvetésről szóló rendelettervezet
megküldésre került a Rekord ’96 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. részére, akik azt a
jogszabályoknak megfelelőnek találták. A költségvetéssel kapcsolatosan az Áht. által előírt
intézményi egyeztetés is megtörtént.
Itt jelzem, hogy az előterjesztések megküldését követően készült el két melléklet a
költségvetéshez, kérem azoknak is a rendelettel együtt történő elfogadását. Az egyik: az
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő
hozzájárulásokat tartalmazza, míg a másik az Önkormányzat 2012. évi előirányzati ütemtervét
havi bontásban.
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Jelzem továbbá, hogy 2012. évtől a nemzetiségi önkormányzat költségvetése már nem épül be
a helyi önkormányzat rendeletébe. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit
és kiadásait a nemzetiségi önkormányzat testülete saját határozattal állapítja meg.
Mindenesetre a technikai jellegű módosításokat követően – a rendelettervezet – mint láthatják
a képviselők – 18 §-ból és 8 mellékletből áll.
Prohászka Csaba képviselő, a Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság elnöke:
A Bizottság megtárgyalta a költségvetés tervezetét, és javasolja, hogy a Testület a
folyószámla hitelkeretet a bevételi oldalon 67.631.000,-Ft-ra; valamint a felhalmozási bevételt
36.090.000,-Ft-ra növelje, továbbá a Polgármesteri Hivatalnál a képviselők, bizottsági tagok
tiszteletdíjára betervezett 12.131.000,-Ft összeget általános tartalékként kezelje.
Felhasználásáról majd az év folyamán döntenek a képviselők.
A Bizottság a többi pontban egyetértett a költségvetési rendelettervezettel, s azt elfogadásra
javasolja a testületnek.
Szalay István polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy döntsenek a költségvetés elfogadásáról, az előterjesztésben
megküldött anyagok és a módosító javaslatok figyelembevételével.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 ellenében az alábbi rendeletet alkotta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendelete
Kakucs Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kakucs Község Önkormányzata
(a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat
hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre),
valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
A költségvetés címrendje
2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az
Önkormányzat költségvetésének címrendjét a jelen szakaszban foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő jogkörrel felruházott
költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi intézmények szerepelnek:
a)
Általános Iskola
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b)
c)

Kökörcsin Óvoda
Polgármesteri Hivatal

(4) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi szakfeladatok szerepelnek:
a)
Könyvtár
b)
Konyha
c)
Városgazdálkodás
d)
Védőnő
e)
Gyermekorvos
f)
Településtisztaság
g)
Köztemető-fenntartás
h)
Szociális feladatok.
(5) Az Önkormányzatnak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:
a)
Polgármesteri Hivatal.
(6) Az Önkormányzatnak önállóan működő költségvetési szerve:
a)
Általános Iskola
b)
Kökörcsin Óvoda.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint
az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2012. évi költségvetését
438.492.000.- Ft bevétellel és kiadással
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását, és
a megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet 1. számú melléklete alapján
határozza meg a képviselő-testület.
(3) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.
Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi
költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 438.492 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti
kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből:
178.329.- e Ft
ba) elkülönített állami pénzalapból
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
11.026.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól
7.185.-e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól

15
be) többcélú kistérségi társulástól
bf) jogi személyiségű társulástól
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi
alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható
összegből
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül
túlteljesíthető előirányzatából
c) közhatalmi bevétel
d) intézményi működési bevétel
e) felhalmozási bevétel
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely
nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
h) hitel
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/
Mindösszesen:

25.088.-e Ft

135.030.- e Ft
88.275.- e Ft
55.105.- e Ft
36.090.- e Ft
13.062.- e Ft
67.631.- e Ft
438.492.- eFt

(3) Az Önkormányzat összesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés
a) működési költségvetés
332.410.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások
126.244.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
36.611.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások
109.981.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
26.422.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások
33.152.- e Ft
af) működési célra átadott pénzeszközök
b) felhalmozási költségvetés
20.245.- e Ft
ba) intézményi beruházások
4.016.- e Ft
bb) felújítások
6.240.- e Ft
bc) kormányzati beruházások
bd) lakástámogatás
be) lakásépítés
bf) egyéb felhalmozási kiadások
9.989.- e Ft
bg) felhalmozási célra átadott pénzeszközök
c) hitelek
81.837.- e Ft
d) céltartalék
4.000.- e Ft
Mindösszesen:
438.492.- e Ft
(4) Az Önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Rendezési terv módosítás
ab) Óvoda bővítés előkészítő munkái
ac) Pénzügyi Szoftver
ad) Áfa
ae) Szennyvíztelep-bővítés előkészítő munkái
af) Földvásárlás
b) felújítási kiadások felújításonként:

1.778.- e Ft
1.500.- e Ft
738.- e Ft
6.871.- e Ft
1.810.- e Ft
1.930.- e Ft
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ba) Egészségház felújítása
4.430.- e Ft
Mindösszesen:
19.057.- e Ft
(5) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatási, szociális, rászorultság
jellegű ellátások:
Megnevezés
a) Rendszeres szociális segély
3.386.- e Ft
b) Időskorúak járadéka
32.-e Ft
c) Lakásfenntartási támogatás
637.-e Ft
d) Ápolási díj
1.859.- e Ft
e) Átmeneti segély
7.419.-e Ft
f) Temetési segély
500.-e Ft
g) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
10.049.-e Ft
h) Közgyógyellátás
540.-e Ft
i) Lakástámogatás
2.000.-e Ft
(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási (beruházási) kiadások
célonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat intézményi működési hiányait a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(8) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely
megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a
továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet
megkötése válik, vagy válhat szükségessé, ezért az adósságot keletkeztető ügyletek várható
együttes összege: 0.- e Ft.
(9) Az Önkormányzat összevont költségvetésében 4.000.- e Ft céltartalék szerepel.
(10) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet az 5. számú
melléklet részletesen tartalmaz.
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám): 52 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 52 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 18 fő.
(3) A képviselői, bizottsági tagság után járó tiszteletdíjak éves mértéke mindösszesen
12.131.- e Ft, mely összeget a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadásai tartalmazzák.
A Képviselő-testület ezen összeget általános tartalékként kezeli, felhasználásáról az év
folyamán a költségvetés bevételei és kiadásai teljesülésének függvényében fog dönteni.
Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése
6. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési
szerv 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 88.549 ezer forintban állapítja
meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
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Megnevezés
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti
kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből:
ba) elkülönített állami pénzalapból
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
bc) helyi önkormányzattól
bd) nemzetiségi önkormányzattól
be) többcélú kistérségi társulástól
bf) jogi személyiségű társulástól,
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi
alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható
összegből
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül
túlteljesíthető előirányzatából
c) közhatalmi bevétel
d) intézményi működési bevétel
e) felhalmozási bevétel
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely
nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
h) kölcsön
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/
Mindösszesen:
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ac) dologi jellegű kiadások
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb működési célú kiadások
b) felhalmozási költségvetés
ba) intézményi beruházások
bb) felújítások
bc) kormányzati beruházások
bd) lakástámogatás
be) lakásépítés
bf) egyéb felhalmozási kiadások
c) kölcsönök
Mindösszesen:
(4) A Polgármesteri Hivatal létszám-előirányzata:
Megnevezés
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám:
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:

77.219.- e Ft
11.330.- e Ft

11.330.- e Ft

88.549.- e Ft

88.549.- e Ft
44.745.- e Ft
14.695.- e Ft
19.594.- e Ft
9.515.- e Ft

88.549.- e Ft
(fő)
13
11
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c) közfoglalkoztatottak létszáma:

0

(5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az alábbiakat határozza
meg:
a) köztisztviselői illetményalap: 38.650 Ft
b) köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete: 193.250 Ft/év/fő
c) A Képviselő-testület biztosítja a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
27. § (2) bekezdésében, a 40. § (5) - (6) bekezdésében, a 43. § (4) bekezdésében, továbbá a
44/A. § (1) bekezdésének b) pontjában és (2) bekezdésében, a 44/B. §-ában, a 46. § (4) a)
pontjában, a 48. §-ában és a 48/A. §-ában foglaltakat.
Az Általános Iskola költségvetése
7. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola, mint költségvetési szerv
2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 77.656 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Általános Iskola költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti
kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből:
ba) elkülönített állami pénzalapból
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
bc) helyi önkormányzattól
bd) nemzetiségi önkormányzattól
be) többcélú kistérségi társulástól
bf) jogi személyiségű társulástól,
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi
alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható
összegből
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül
túlteljesíthető előirányzatából
c) közhatalmi bevétel
d) intézményi működési bevétel
e) felhalmozási bevétel
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely
nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/
Mindösszesen:

77.656.- e Ft

(3) Az Általános Iskola költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ac) dologi jellegű kiadások

77.656.- e Ft
47.040.- e Ft
12.661.- e Ft
13.875.- e Ft

42.507.- e Ft
35.149.- e Ft

35.149.- e Ft
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ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb működési célú kiadások
b) felhalmozási költségvetés
ba) intézményi beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadások
Mindösszesen:
(4) Az Általános Iskola létszám-előirányzata:
Megnevezés
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám:
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:
c) közfoglalkoztatottak létszáma:

4.080.- e Ft

77.656.- e Ft
(fő)
21
19
0

A Kökörcsin Óvoda költségvetése
8. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Kökörcsin Óvoda, mint költségvetési szerv
2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 35.407 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Kökörcsin Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
Megnevezés
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti
14.436.- e Ft
kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből:
20.971.- e Ft
ba) elkülönített állami pénzalapból
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
bc) helyi önkormányzattól
bd) nemzetiségi önkormányzattól
be) többcélú kistérségi társulástól
bf) jogi személyiségű társulástól,
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi
alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható
összegből
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül
20.971.- e Ft
túlteljesíthető előirányzatából
c) közhatalmi bevétel
d) intézményi működési bevétel
e) felhalmozási bevétel
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely
nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/
Mindösszesen:
35.407.- e Ft
(3) A Kökörcsin Óvoda költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés
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a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ac) dologi jellegű kiadások
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb működési célú kiadások
b) felhalmozási költségvetés
ba) intézményi beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadások
Mindösszesen:

35.407.- e Ft
21.938.- e Ft
5.901.- e Ft
5.120.- e Ft
2.448.- e Ft

35.407.- e Ft

(4) A Kökörcsin Óvoda létszám-előirányzata:
Megnevezés
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám:
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:
c) közfoglalkoztatottak létszáma:

(fő)
11
11
0

A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (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.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az évközben jelentkező szabad
pénzeszközöket lekösse a számlavezető pénzintézetnél.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az évközben jelentkező
forráshiány fedezetére éven belüli finanszírozási hitelt vegyen fel maximum 50.000.000.-Ft
erejéig.
(6) Az Önkormányzatnak fennálló hitelállományát a 6. számú melléklet tartalmazza.
10. § (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 gazdálkodó költségvetési szerv vezetője
haladéktalanul köteles jelenteni az Önkormányzat Jegyzőjének.
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(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.
11. § (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. Az átruházott hatáskörű előirányzatmódosítási jogkör 2012. december 31-ig gyakorolható.
12. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és
kiadási előirányzatai felett az 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.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv tárgyi eszköz beszerzéséhez - 200.000 Ft
értékhatárig - a beruházói jogkört kap.
13. § (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 Polgármesteri Hivatal kivételével –
pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek:
a) kezességet nem vállalhatnak,
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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.
(4) A Polgármesteri Hivatal kezességet - a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.
(5) Az önállóan működő költségvetési szervek támogatást társadalmi szervezeteknek nem
nyújthatnak.
(6) Az Önkormányzat adósságot vállalhat (hitelt vehet fel, garanciát és kezességet vállalhat,
lízingelhet). Az éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó bevétel éves
előirányzatának 50%-a.
14. § (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. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von
maga után.
15. § 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.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
16. § (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében
a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak
szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Polgármester a zárszámadási rendelettervezet
előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját
és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.
Egyéb rendelkezések
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17. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez
történő hozzájárulásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2012. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 8. számú melléklet
tartalmazza.
Záró és vegyes rendelkezések
18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-jétől
kell alkalmazni.
(2) A Rendeletet a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett
hirdetőtáblán - kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős.
Szalay István sk.
polgármester

Göndörné Frajka Gabriella sk.
mb. jegyző

5. Napirendi pont: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása és az
Önkormányzat szakfeladatairól döntés.
Göndörné Frajka Gabriella mb. jegyző:
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a kiadott előterjesztéstől eltérően a Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratát úgy kellene elfogadni, hogy az 1. pontban a költségvetési szerv neve Kakucs
Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala helyett Kakucs Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal legyen, vagyis maradjon úgy, ahogy korábban szerepelt, ugyanis a
pénzügyes kollégáktól olyan tájékoztatást kaptam, hogy a Hivatal tavaly új pecséteket szerzett
be, melyen „a” végződés nélkül szerepel mind az önkormányzat, mind a hivatal megnevezés,
valamint az előző jegyző asszony is ezen a néven kérte tavaly a Magyar Államkincstártól a
törzskönyvi számot.
Kérem a képviselőket, hogy – praktikussági okokból - ezen módosítás figyelembevételével
fogadják el a megküldött határozati javaslatot.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012. (02. 14.) számú Határozata:
1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását az egységes
szerkezetű Alapító Okirattal egyetemben elfogadja a határozat mellékletei szerint.
2) A Képviselő-testület megbízza a gazdasági vezetőt, hogy a Polgármesteri Hivatalnak
Alapító Okiratát küldje meg a Magyar Államkincstár részére.
Határidő:
Felelős:

1) azonnal
2) a jegyzőkönyv hitelesítését követően azonnal
jegyző
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A 10/2012. (02. 14.) sz. Kt. Határozat 1. számú melléklete
A Polgármesteri Hivatal
Alapító Okirata
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kakucs Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (4) bekezdése alapján az alábbiak szerint
módosítja:
1.
Az Alapító Okirat bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép:
„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 27. § (1) bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) Alapító Okiratot
adja ki:”
2.
Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„a) KSH statisztikai számjele: 15441269-8411-321-13.
b) Törzskönyvi azonosítója: 441267
c) KSH területi számjele: 1332230”
3.
Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A település önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátása.”
4.
Az Alapító Okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Alaptevékenysége a közfeladataként meghatározottak ellátása.
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
Tevékenység megnevezése
Szakfeladat
Önkormányzati jogalkotás
841112
Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841114
Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115
Országos, települési és területi kisebbségi
841116
önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó
841117
tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841124
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
841126
tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése
841133
Statisztikai tevékenység
841173”
5.

Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
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„Az intézmény vagyona:
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal ingyenes használatába adja az Önkormányzat
tulajdonában álló, 2366 Kakucs, Fő utca 20. szám alatt található (belterület 569. hrsz.-ú),
Polgármesteri Hivatal megnevezésű ingatlant.”
6.
Az Alapító Okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Típus szerinti besorolása:
1.
A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv, önálló jogi személy.
2.
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
3.
Előirányzat feletti rendelkezés tekintetében: teljes jogkörrel rendelkezik.”
7.
Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben köztisztviselői (közszolgálati) jogviszony. Egyes
foglalkoztatottak lehetnek továbbá a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók, illetve
egyéb foglalkoztatási jogviszony is (pl. megbízási jogviszony) is lehetséges a Polgári
Törvénykönyv szabályai szerint.”
8.
Az Alapító Okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A gazdálkodásukat tekintve a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó önállóan működő
költségvetési szervek:
a) Általános Iskola, Kakucs, Hősök tere 7.
alapító okirat száma: 71/2009. (05. 25.) sz. Kt. Határozat.
a) Kökörcsin Óvoda, Kakucs, Székesi út 3.
alapító okirat száma: 72/2009. (05. 25.) sz. Kt. Határozat.”
9.

Az Alapító Okirat 18. pontja törlésre kerül.

10.
Az Alapító Okirat végére az alábbi szövegrész kerül:
„Záró rendelkezések:
„Az Alapító Okirat módosítását (s az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot) Kakucs Község
Képviselő-testülete a 2012. február 14-ei ülésén a 10/2012. számú határozatával 2012.
február 14-ei hatállyal hagyta jóvá.”
A 10/2012. (02. 14.) sz. Kt. Határozat 2. számú melléklete
Polgármesteri Hivatal
Alapító Okirata
Egységes szerkezetben a 2012. február 14-én kelt módosításokkal
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 27. § (1) bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) Alapító Okiratot
adja ki:
1.

A költségvetési szerv neve: Kakucs Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2.

Székhelye: 2366 Kakucs, Fő u. 20.
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3.

Adószáma: 15441269-2-13

4.

a) KSH statisztikai számjele: 15441269-8411-321-13
b) Törzskönyvi azonosítója: 441267
c) KSH területi számjele: 1332230

5.
Létrehozásáról rendelkező határozat: 70/2009. (05.25.) sz. Kt. Határozat.
Eredeti alapítás dátuma: 1990. október 29.
6.

Jogelőd: Új intézmény, jogelőd nélkül.

7.
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A települési önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátása.
9.

Szakágazati besorolása:
a) Alaptevékenysége a közfeladataként meghatározottak ellátása.

b) Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
Tevékenység megnevezése
Szakfeladat
Önkormányzati jogalkotás
841112
Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841114
Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115
Országos, települési és területi kisebbségi
841116
önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó
841117
tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841124
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
841126
tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése
841133
Statisztikai tevékenység
841173
10.
Az intézmény vagyona:
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal ingyenes használatába adja az Önkormányzat
tulajdonában álló, 2366 Kakucs, Fő utca 20. szám alatt található (belterület 569. hrsz.-ú),
Polgármesteri Hivatal megnevezésű ingatlant.
11.

Vállalkozási tevékenysége: nincs.

12.

Illetékességi területe: Kakucs község közigazgatási területe.

13.
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete; 2366 Kakucs, Fő u. 20.
14.

Típus szerinti besorolása:
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a)
A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv, önálló jogi
személy.
b)
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
c)
Előirányzat feletti rendelkezés tekintetében: teljes jogkörrel rendelkezik.
15.
Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási
rendje:
A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés
határozatlan időre szól.
16.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási viszonyok megjelölése:
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben köztisztviselői (közszolgálati) jogviszony. Egyes
foglalkoztatottak lehetnek továbbá a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók, illetve
egyéb foglalkoztatási jogviszony is (pl. megbízási jogviszony) is lehetséges a Polgári
Törvénykönyv szabályai szerint.
17.
A gazdálkodásukat tekintve a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó önállóan
működő költségvetési szervek:
a) Általános Iskola, Kakucs, Hősök tere 7.
alapító okirat száma: 71/2009. (05. 25.) sz. Kt. Határozat.
a) Kökörcsin Óvoda, Kakucs, Székesi út 3.
alapító okirat száma: 72/2009. (05. 25.) sz. Kt. Határozat.
Záró rendelkezések
Az Alapító Okirat módosítását (s az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot) Kakucs Község
Képviselő-testülete a 2012. február 14-ei ülésén a 10/2012. (02. 14.) számú határozatával
2012. február 14-ei hatállyal hagyta jóvá.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Göndörné Frajka Gabriella mb. jegyző:
Kérem a képviselőket, hogy a kiadott előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat
szakfeladatairól is döntsenek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 ellenében az alábbi határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012. (02. 14.) számú Határozata:
A Képviselő-testület Kakucs Község Önkormányzata alap-, kiegészítő és kisegítő
tevékenységeinek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolását az alábbiak szerint
hagyja jóvá és a Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú függelékébe illeszti:
014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
421100 Út, autópálya építés
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522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
552411 Munkahelyi vendéglátás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562916 Üdülői, tábori étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682000 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetés
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
749914 Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
751856 Települési vízellátás és vízminőség védelem
811001 Építményüzemeltetés
813000 Zöldterület kezelés
841132 Adóigazgatás
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841383 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási máshova nem sorolható (m.n.s.) szolgáltatások
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841906 Finanszírozási műveletek
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842421 Közterület rendjének fenntartása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)
854314 Szociális ösztöndíjak
855200 Kulturális képzés
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
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855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855935 Szakmai továbbképzések
855936 Kötelező felkészítő képzések
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
881090 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111 Aktív korúak ellátása
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889949 Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
890211 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, működtetése
890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk
890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó
programok
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

30
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
910132 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység
926018 Máshova nem sorolt kulturális tevékenység
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931206 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
960301 Hadisírok létesítése, gondozása
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6. Napirendi pont: Gazdasági vezető kinevezésének jóváhagyása.
Szalay István polgármester:
A napirendi ponttal kapcsolatban kérem az előterjesztésben megküldött tájékoztató és
határozati javaslat megtárgyalását.
Gödörné Frajka Gabriella mb. jegyző:
A gazdasági vezető kinevezése jegyzői hatáskör, de a képviselőket is tájékoztatni kívánom,
hogy mivel jár az, ha valakit kineveznek gazdasági vezetőnek. Tehát: a gazdasági vezető,
nemcsak a nevét adja a pénzüggyel kapcsolatos dokumentációkhoz, nem büntetőjogi
felelőssége is van, továbbá nemcsak az önkormányzat és a hivatal részéről jár ez
felelősséggel, hanem az összes intézménnyel kapcsolatosan, hiszen az intézmények vezetőivel
együtt a gazdasági vezető is aláír és felelősséget vállal. Ezt fontosnak tartottam elmondani,
mielőtt döntünk a gazdasági vezető kinevezéséről.
Én gazdasági vezetőnek Bárányné Benkovics Edinát javaslom, mellyel Polgármester úr is
egyetértett, és döntésemhez kérem a Testület jóváhagyását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta:
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2012. (02. 14.) számú Határozata:
1) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a jegyző Bárányné Benkovics Edinát, a
Polgármesteri Hivatal vezető tanácsos besorolású köztisztviselőjét a költségvetési szervek
gazdasági vezetőjévé kinevezze 2012. február 15. napjától határozatlan időre, próbaidő
kikötése nélkül.
2) A Képviselő-testület a gazdasági vezető részére 300 km/hó gépjármű-költségátalányt
állapít meg.
3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a gazdasági vezető kinevezéséhez
kapcsolódó okmányok elkészítéséről gondoskodjon.
Határidő:

azonnal

Felelős:

jegyző

7. Napirendi pont: A Községi Önkormányzat és a Német / Roma Nemzetiségi
Önkormányzatok közötti hatályban lévő megállapodás felülvizsgálata és a tárgyban új
megállapodásról döntés
Szalay István polgármester:
Ezen napirendi pont keretében is kérem az előterjesztésben megküldött tájékoztató és
határozati javaslatok megtárgyalását.
Göndörné Frajka Gabriella mb. jegyző:
Ezt a megállapodást mindkét Nemzetiségi Önkormányzat megköti az Önkormányzattal. Erre a
törvényváltozások miatt van szükség. Megküldtük a megállapodás-tervezetet mindkét
nemzetiségi önkormányzatunknak, melyet mindkét szervezet meg is tárgyalt az ülésén.
A Német Nemzetiség Önkormányzat a tervezetben megküldött szövegezéssel fogadta el, de a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat módosítani javasolja a megállapodás 1./ pontjának a)
alpontját. Ők részletesen megjelölték azokat a napokat és időpontokat, amikor az
Önkormányzat köteles számukra a feladatellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel
felszerelt irodahelyiséget biztosítani. Kérem a képviselőket, hogy a Roma Önkormányzat
esetében a módosító javaslatuk figyelembevételével fogadják el a megállapodást.
Szalay István polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy először a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő
megállapodás-tervezet szövegét fogadják el, majd a Német Nemzetiségi Önkormányzattal
kötendőt.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012. (02. 14.) számú Határozata:
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1.) A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a Kakucs Községi Önkormányzat és a
Kakucs Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejövő megállapodás tervezetét
azzal, hogy a két önkormányzat elnökének aláírásával egyidejűleg a korábban megkötött
megállapodás hatályát veszti:
„M e g á l l a p o d á s
amely létrejött Kakucs Község Önkormányzata, 2366 Kakucs, Fő utca 20. (továbbiakban:
Községi Önkormányzat) és Kakucs Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata, 2366
Kakucs, Fő utca 20. (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) között az alábbiakról:
1./ A Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei:
a) A Községi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére havonta igény szerint, a
Nemzetiségi Önkormányzat működési rendjéhez igazodva Hétfőn: 8-12, Kedd: 8-16, Szerda:
13-16, Csütörtök: 8-16, Péntek: 8-12 napokon a feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai
eszközökkel felszerelt irodahelyiség használatát biztosítja.
b) A testületi ülések előkészítése
•
meghívók, előterjesztések előkészítése,
•
hivatalos levelezés,
•
testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása.
c) A testületi döntések és tisztségviselői döntések
•
előkészítése,
•
nyilvántartása,
•
ellátása,
•
sokszorosítása,
•
postázási feladatok.
d) A nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatban
•
nyilvántartási,
•
iratkezelési feladatok ellátása.
A fent felsorolt feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a Községi Önkormányzat viseli,
kivéve a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználatát.
2./ Költségvetés, gazdálkodás, beszámolás:
a) Részletes szabályozás a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint.
b) A Nemzetiségi Önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületének működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat
külön elemi költségvetésben kell tervezni, a gazdálkodásról önálló könyveket vezetni, és
önálló beszámolót kell készíteni.
Ennek érdekében a Nemzetiségi Önkormányzat részére
•
önálló fizetési számlát kell nyitni,
•
gondoskodni kell a törzskönyvi nyilvántartásba vételről,
•
gondoskodni kell adószám igényléséről.
Határidő:
2012. február 28.
Felelős:
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Községi Önkormányzat jegyzője
c) A költségvetési koncepció összeállítása előtt a Községi Önkormányzat jegyzője
(továbbiakban jegyző) a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével (továbbiakban elnök) áttekinti
a Nemzetiségi Önkormányzat következő évre vonatkozó
•
költségvetési feladatait,
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o
ehhez rendelhető kiadásait,
o
bevételi forrásait, ezen belül

az állami támogatást jogcímenként,
•
várható pénzmaradványt,
•
saját bevételeket,
•
átvételre tervezett pénzeszközöket.
d) Az éves költségvetési tervezet összeállításához a jegyző a költségvetési törvényből
adódóan mindenre kiterjedően részletes információt nyújt az elnök részére.
e) A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke írásban átadja a jegyzőnek, illetve a kijelölt
ügyintézőnek a költségvetés tervezetét.
f) A Nemzetiségi Önkormányzat határozattal fogadja el saját költségvetését.
g) A b) és c) pontokban rögzített feladatokat úgy hajtják végre a megjelölt személyek, hogy az
ÁHT szerinti határidő tartható legyen, azt megelőzően 10 nappal.
3./ A Községi Önkormányzat képviselete a Nemzetiségi Önkormányzat ülésein:
a) A nemzetiségi önkormányzat ülésein a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében
a jegyző, vagy az aljegyző vesz részt, és amennyiben törvénysértést észlel, jelzi.
b) A törvény által meghatározott nemzetiségi jogok:
•
kollektív nyelvhasználat,
•
oktatás, nevelés,
•
hagyományápolás és kultúra,
•
helyi sajtó,
•
esélyegyenlőség,
•
társadalmi felzárkózás,
•
szociális ellátás kérdéskörökben a nemzeti lakosságot érintő helyi önkormányzati
határozatot, rendeletet a képviselőtestület a Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésével alkotja
meg.
c) A Nemzetiségi Önkormányzat ülésére az elnök külön kérésére a jegyző készíti elő a
határozat-tervezetet, de annak előterjesztése az elnök feladata.
d) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és
kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért a Községi Önkormányzat
felelősséggel nem tartozik.
4./ Előirányzatok módosítása:
Az előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a Nemzetiségi Önkormányzat testülete
dönthet az ÁHT 34. § (1) – (4) bekezdése értelmében.
5./ Éves zárszámadás
a) Az éves költségvetésről zárszámadást és határozat-tervezetet kell összeállítani.
b) A Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadását az elnök állítja össze a külön rendelkezés
szerinti tartalommal, a feladat végrehajtásához a jegyző segítséget nyújt.
6./ Egyéb gazdálkodási feladatok
a) A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve Kakucs Község
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala.
b) A számviteli „nyilvántartási és adatszolgáltatási” feladatait az Önkormányzat Gazdálkodási
Szabályzata szerint kell ellátni.
7./ A feladatellátás rendje:
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a) A Nemzetiségi Önkormányzat üléseit a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, távollétében
elnökhelyettese hívja össze.
b) A Nemzetiségi Önkormányzat meghívóit, jegyzőkönyveit az Polgármesteri Hivatal
nemzetiségi képviselő-testületi referense készíti el, illetve irattározza.
c) A Nemzetiségi Önkormányzat jegyzőkönyvét a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke írja alá.
d) A Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személy köteles
a jegyzőkönyvet, annak elkészítésétől számított 3 napon belül hitelesíteni.
e) A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról
a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja gondoskodik.
8./ Együttműködés egyéb területei:
A Községi Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat lehetőségeik keretén belül
együttműködnek, és elősegítik a nemzetiségi és etnikai jogok érvényesülését.
Kakucs, 2012. február ….
Kakucs Községi Önkormányzat részéről
polgármester

Nemzetiségi Önkormányzat részéről
elnök”

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert jelen megállapodás Önkormányzat nevében
történő aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2012. (02. 14.) számú Határozata:
1.) A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a Kakucs Községi Önkormányzat és a
Kakucs Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejövő megállapodás tervezetét
azzal, hogy a két önkormányzat elnökének aláírásával egyidejűleg a korábban megkötött
megállapodás hatályát veszti:
„M e g á l l a p o d á s
amely létrejött Kakucs Község Önkormányzata, 2366 Kakucs, Fő utca 20. (továbbiakban:
Községi Önkormányzat) és Kakucs Község Német Nemzetiségi Önkormányzata, 2366
Kakucs, Fő utca 20. (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) között az alábbiakról:
1./ A Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei:
a) A Községi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére havonta igény szerint, de
legalább heti egy napon a feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel
felszerelt irodahelyiség használatát biztosítja.
b) A testületi ülések előkészítése
•
meghívók, előterjesztések előkészítése,
•
hivatalos levelezés,
•
testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása.
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c) A testületi döntések és tisztségviselői döntések
•
előkészítése,
•
nyilvántartása,
•
ellátása,
•
sokszorosítása,
•
postázási feladatok.
d) A nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatban
•
nyilvántartási,
•
iratkezelési feladatok ellátása.
A fent felsorolt feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a Községi Önkormányzat viseli,
kivéve a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználatát.
2./ Költségvetés, gazdálkodás, beszámolás:
a) Részletes szabályozás a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint.
b) A Nemzetiségi Önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületének működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat
külön elemi költségvetésben kell tervezni, a gazdálkodásról önálló könyveket vezetni, és
önálló beszámolót kell készíteni.
Ennek érdekében a Nemzetiségi Önkormányzat részére
•
önálló fizetési számlát kell nyitni,
•
gondoskodni kell a törzskönyvi nyilvántartásba vételről,
•
gondoskodni kell adószám igényléséről.
Határidő:
2012. február 28.
Felelős:
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Községi Önkormányzat jegyzője
c) A költségvetési koncepció összeállítása előtt a Községi Önkormányzat jegyzője
(továbbiakban jegyző) a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével (továbbiakban elnök) áttekinti
a Nemzetiségi Önkormányzat következő évre vonatkozó
•
költségvetési feladatait,
o
ehhez rendelhető kiadásait,
o
bevételi forrásait, ezen belül

az állami támogatást jogcímenként,
•
várható pénzmaradványt,
•
saját bevételeket,
•
átvételre tervezett pénzeszközöket.
d) Az éves költségvetési tervezet összeállításához a jegyző a költségvetési törvényből
adódóan mindenre kiterjedően részletes információt nyújt az elnök részére.
e) A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke írásban átadja a jegyzőnek, illetve a kijelölt
ügyintézőnek a költségvetés tervezetét.
f) A Nemzetiségi Önkormányzat határozattal fogadja el saját költségvetését.
g) A b) és c) pontokban rögzített feladatokat úgy hajtják végre a megjelölt személyek, hogy az
ÁHT szerinti határidő tartható legyen, azt megelőzően 10 nappal.
3./ A Községi Önkormányzat képviselete a Nemzetiségi Önkormányzat ülésein:
a) A nemzetiségi önkormányzat ülésein a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében
a jegyző, vagy az aljegyző vesz részt, és amennyiben törvénysértést észlel, jelzi.
b) A törvény által meghatározott nemzetiségi jogok:
•
kollektív nyelvhasználat,
•
oktatás, nevelés,
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•
hagyományápolás és kultúra,
•
helyi sajtó,
•
esélyegyenlőség,
•
társadalmi felzárkózás,
•
szociális ellátás kérdéskörökben a nemzeti lakosságot érintő helyi önkormányzati
határozatot, rendeletet a képviselőtestület a Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésével alkotja
meg.
c) A Nemzetiségi Önkormányzat ülésére az elnök külön kérésére a jegyző készíti elő a
határozat-tervezetet, de annak előterjesztése az elnök feladata.
d) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és
kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért a Községi Önkormányzat
felelősséggel nem tartozik.
4./ Előirányzatok módosítása:
Az előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a Nemzetiségi Önkormányzat testülete
dönthet az ÁHT 34. § (1) – (4) bekezdése értelmében.
5./ Éves zárszámadás
a) Az éves költségvetésről zárszámadást és határozat-tervezetet kell összeállítani.
b) A Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadását az elnök állítja össze a külön rendelkezés
szerinti tartalommal, a feladat végrehajtásához a jegyző segítséget nyújt.
6./ Egyéb gazdálkodási feladatok
a) A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve Kakucs Község
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala.
b) A számviteli „nyilvántartási és adatszolgáltatási” feladatait az Önkormányzat Gazdálkodási
Szabályzata szerint kell ellátni.
7./ A feladatellátás rendje:
f) A Nemzetiségi Önkormányzat üléseit a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, távollétében
elnökhelyettese hívja össze.
g) A Nemzetiségi Önkormányzat meghívóit, jegyzőkönyveit az Polgármesteri Hivatal
nemzetiségi képviselő-testületi referense készíti el, illetve irattározza.
h) A Nemzetiségi Önkormányzat jegyzőkönyvét a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke írja alá.
i) A Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személy köteles
a jegyzőkönyvet, annak elkészítésétől számított 3 napon belül hitelesíteni.
j) A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról
a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja gondoskodik.
8./ Együttműködés egyéb területei:
A Községi Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat lehetőségeik keretén belül
együttműködnek, és elősegítik a nemzetiségi és etnikai jogok érvényesülését.
Kakucs, 2012. február ….
Kakucs Községi Önkormányzat részéről
polgármester

Nemzetiségi Önkormányzat részéről
elnök”
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2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert jelen megállapodás Önkormányzat nevében
történő aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

8. Napirendi pont: Döntés területvásárlási kérelemről
Szalay István polgármester:
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendhez kapcsolódóan részükre megküldött
előterjesztést és határozati javaslatot megvitatni szíveskedjenek.
Prohászka Csaba képviselő:
Lovas István kérelmét a Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság megtárgyalta és a határozati
javaslatnak megfelelően elfogadásra javasolja a testületnek.
Szalay István polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy döntsenek a kérelemről.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2012. (02. 14.) számú Határozata:
A Képviselő-testület elfogadja Lovas István (2366 Kakucs, Ibolya u. 2/A. szám alatti lakos)
kérelmét, melyben megvásárolná az Önkormányzat tulajdonában lévő 032., 036/14. és
036/16. hrsz-ú ingatlanokat 100,-Ft/ha áron, mindösszesen: 786.250,-Ft-ért.
A testület meghatalmazza Szalay István polgármestert, hogy a fentiek figyelembevételével
Lovas Istvánnal, vagy az általa kijelölt személlyel az adásvételi szerződést az Önkormányzat
nevében megkösse.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester

9. Napirendi pont: A Jogi és Szociális Bizottság javaslatának megtárgyalása
Szalay István polgármester:
Felkérném Marton Ilona képviselő asszonyt, aki egyben a Jogi és Szociális bizottság elnöke,
hogy tájékoztasson bennünket a Bizottság javaslatáról.
Marton Ilona képviselő:
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A Bizottság javasolja a Testületnek, hogy az idén módosításra kerülő Településrendezési
Tervében a szennyvíztisztító teleptől az „öregországútig” húzódó területtel kapcsolatosan
rögzítse, hogy ott 10 éven belül rekreációs övezetet kíván kialakítani.
A Bizottság a falu mellett azt a területet javasolja kitűzni arra a célra, hogy majd a
későbbiekben ott egy kirándulóövezet alakulhasson ki.
Prohászka Csaba képviselő:
Engem az érdekelne, hogy az ottani földtulajdonosokra ez a döntés milyen hatással lenne?
Dr. Kendéné Toma Mária képviselő:
Én egy szakértőt kérdeztem meg erről, s azt válaszolta, hogy a termelőkre semmilyen
hátrányos következménnyel nem járna ez a döntés.
Sőt, az érintett terület gazdáit is megkérdeztem, és őket sem érintené kedvezőtlenül, ha a
területet rekreációs övezetté nyilvánítanánk. Különösen azért nem, mert már jelenleg is a
Natura 2000-es besorolású területen gazdálkodnak. Nagyon szigorú szabályok szerint.
Véleményem szerint idővel a területen sétautakat, szabadtéri futó- és torna-részeket, tűzrakó
helyeket, sőt az iskolával karöltve, tanösvényt lehetne majd kialakítani, de ezt tényleg csak tíz
éven belül tudom elképzelni.
Szalay István polgármester:
Ezzel az elképzeléssel kapcsolatban több szakembert is meg kell kérdeznünk. Félek, hogy
mivel ez a döntés egy igen nagy területrészt érintene, elhúzódna a rendezési terv-módosítási
eljárás, és fél év helyett másfél év múlva készülne el csak el a Rendezési Terv, ami a
folyamatban lévő területvásárlás miatt anyagi kárt okozna számunkra.
Továbbá, nem gondolom, hogy amennyiben a területet rekreációs övezetté nyilvánítjuk, az
befolyásolná az ipari terjeszkedéseket, hiszen azon a területen NATURA 2000 területek is
találhatók, így ha valamely ipari terjeszkedés a NATURA 2000 területek meglétével
engedélyezésre kerülne, akkor nem tartom valószínűnek, hogy a rekreációs területté
nyilvánítás meggátolná azokat.
Prohászka Csaba képviselő:
Szerintem meg kell kérdeznünk a tervezőket, mert lehet, hogy a rekreációs területté
nyilvánítással sem húzódna el a Rendezési Terv módosítása, és ha így van, akkor jelen
módosítási eljárás során miért ne nyilvánítsuk a területet rekreációs területté.
Szalay István polgármester:
Én is úgy gondolom, hogy jó lenne kiránduló hellyé alakítani a csatorna partját, de
véleményem szerint ez egy bonyolult eljárás lesz. Mindenféleképpen beszéljünk
szakemberrel.
Dr. Kendéné Toma Mária képviselő:
Ha most nem kerül bele a Településrendezési Tervbe, hogy a jelzett terület 10 éven belül
rekreációs övezetté lesz nyilvánítva, akkor azt kérem, hogy legalább valamiféle
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szándéknyilatkozatot tegyünk ezzel kapcsolatosan, hogy szándékozunk a területet rekreációs
övezetté alakítani. Csak azt kérem, hogy nevesítsük a területet, mint most az „ipari
parkunkat”. Semmi mást. Azt a területet, ami állami tulajdonban van, a magánszemélyek
tulajdonából egy darabkát sem.
Prohászka Csaba képviselő:
Mindenféleképpen azt javaslom, hogy kérjünk szakembertől véleményt, hogy hogyan lehetne
ezt végigvinni, és mennyiért.
Göndörné Frajka Gabriella jegyző:
Határozatot hozhat a testület és felhatalmazhatjátok a polgármestert, hogy ezzel kapcsolatosan
tárgyaljon a tervezőkkel. Véleményem szerint ez az eljárás nem hosszabbítaná meg a
Településrendezési Terv módosításának eljárását és plusz anyagi költséget sem jelentene,
hiszen még nem kötöttük meg a szerződést a céggel, és a szakhatóságoknak így is, úgy is el
kell küldeni a Településrendezési Terv módosítására tett javaslatot.
Dr. Kendéné Toma Mária képviselő
Két szavazást kérnék. Egyikben egy határozatot a terület rekreációs hasznosításáról döntsön a
testület. Egy másikat, amiben megbízzuk a polgármester urat, hogy a településrendezési
tervben végezzék el Marti Zsuzsáék a módosítást.
Szalay István polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy döntsenek a Bizottság és a képviselő asszony javaslatáról.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2012. (02. 14.) számú Határozata:
A Képviselő-testület a Településrendezési Tervében rögzíteni kívánja, hogy a
szennyvíztisztító teleptől az „öregországútig” húzódó területen 10 éven belül rekreációs
övezetet kíván kialakítani.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2012. (02. 14.) számú Határozata:
A Képviselő-testület felkéri Szalay István polgármestert, hogy a szennyvíztisztító teleptől az
„öregországútig” húzódó terület rekreációs övezetbe való sorolásával kapcsolatban kérdezze
meg a Rendezési Tervet módosító Porta Terv Kft. tervezőitől, hogy az hogyan érintené a
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folyamatban lévő Településszerkezeti Terv módosítását, és a Terv elkészülésének határidejére
negatív hatással lenne-e?
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
10. Napirendi pont: Egyebek…
Göndörné Frajka Gabriella mb. jegyző:
Az Önkormányzat néhány éve egy hordozható számítógépet vásárolt a körzeti megbízottnak,
ami azóta a használatában van, valamint az Önkormányzat a hivatal épületén belül biztosítja
részére az internethozzáférést.
A Rendőrkapitányság azzal kereste meg hivatalunkat, hogy a körzeti megbízott
munkafeltételeinek javítására a testület egy szándéknyilatkozattal biztosítsa, hogy a már
jelenleg is a körzeti megbízott használatában lévő számítástechnikai eszköz a továbbiakban is
a rendőrség használatába kerülhessen.
Kérem a képviselőket, hogy a napirendi ponthoz megküldött előterjesztés alapján a határozati
javaslatról dönteni szíveskedjenek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében a napirenddel kapcsolatban alábbi
határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2012. (02. 14.) számú Határozata:
A Képviselő-testület támogatja a Dabasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályát (2372
Dabas, Szent István tér 1.) azon szándékában, hogy az Önkormányzat által a körzeti
megbízott részére biztosított számítástechnikai eszközök a Rendőrség használatába
kerülhessenek, haszonkölcsön szerződéssel.
A Képviselő-testület egyúttal nyilatkozik, hogy az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal
épületében továbbra is térítésmentesen biztosítja a körzeti megbízott számítógépéhez az
Internet-szolgáltatást.
A Rendőrség használatába adott eszköz
•
neve: Toshiba márkájú számítógép
•
típusa: satellite L30-11M
•
gyári száma: 67024427W
•
önkormányzat elnevezése: Kakucs Község Önkormányzata
•
önkormányzat székhelye: 2366 Kakucs, Fő utca 20.
•
adószáma:15734659-1-13
•
polgármester neve: Szalay István
A testület meghatalmazza Szalay István polgármestert, hogy a fentiek figyelembevételével a
Rendőrkapitánysággal a haszonkölcsön szerződést az Önkormányzat nevében megkösse –
figyelemmel a Képviselő-testület 59./2008. (04. 14.) sz. Kt. Határozatában foglaltakra.
Határidő: azonnal és folyamatos
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Felelős: polgármester
---------------------------

Szalay István polgármester:
Megkeresett egy ingatlanközvetítő, és közölte, hogy egy német befektetőt vásárlási
szándékkal érdekelne az Önkormányzat 40 ha-os területe. Az ingatlanközvetítő természetesen
jutalék fejében közvetítené a területvásárlást. Szóban megegyeztem vele, hogy az ingatlan
nettó értékének 3,3%-a + ÁFA összeget kapna jutalékul, amennyiben létrejönne az üzlet.
Ezt a közvetítési díjat a Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság megfelelőnek találta, és
javasolja elfogadásra, hogy az Önkormányzat kösse meg az ingatlanközvetítővel a szerződést.
A Testület tagjai egyetértettek a polgármester úr által elmondottakkal, azonban annyit
hozzátettek, hogy a szerződés csupán 2012. december 31. napjáig szóljon, és nem lehet
belefoglalni kizárólagosságot.
Szalay István polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az ügyben.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében a napirenddel kapcsolatban alábbi
határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2012. (02. 14.) számú Határozata:
A Képviselő-testület felhatalmazza Szalay István polgármestert, hogy az Önkormányzat
tulajdonában lévő, M5-ös autópálya melletti cca. 40 hektáros földterület eladásával
kapcsolatban egy ingatlanközvetítővel közvetítési szerződést kössön azzal, hogy a terület
eladási ára minimum 950,-Ft/m2 + ÁFA összeg legyen, és az ingatlanközvetítő a sikeres
üzletkötés esetén a terület nettó eladási árának 3,3%-a + ÁFA összegre jogosult.
A szerződés csupán 2012. december 31. napjáig szólhat, és nem lehet belefoglalni
kizárólagosságot.
Határidő: azonnal, de legkésőbb 2012. december 31.
Felelős: polgármester
--------------------------Oláh József képviselő:
Szeretném képviselni Zsifu-Zsók Árpád helyi lakost, aki más elfoglaltsága miatt nem tudott
eljönni az ülésre, azonban elektromos levélben megküldte a képviselőknek észrevételeit két
helyi rendelettel kapcsolatban.
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Az egyik problémáját a címerrendelettel, a másikat a környezetvédelmi rendelettel
kapcsolatban vetette fel.
/Zsifu-Zsók Árpád képviselő-testülethez írt leveleit lásd a 10. napirendi pont mellékletei
között./
A címerrendeletben szeretné, hogy pontosításra kerüljön, hogy a lakosok hogyan
használhatják Kakucs címerét. Vannak ugyanis olyan lakók, akik a postaládájukra, a
házfalukra, vagy a kerítésre szeretnének egy Kakucs címert elhelyezni.
Kérdezi, hogy van-e ennek akadálya?
Zsifu-Zsók Árpád másik felvetése: szerinte a 2012. január 17-i ülésen módosított
környezetvédelmi rendeletben nem lett volna szabad lazítani az avar és kerti hulladékok
égetésének szabályozásán, ugyanis az Alaptörvény és az Alkotmánybíróság állásfoglalása ezt
nem engedélyezi.
A törvény jelenleg csak arra ad lehetőséget, hogy a már meglévő szabályozást az
Önkormányzat szigorítsa.
Azt is kifogásolta, hogy a rendelet módosítása előtt az Önkormányzat nem kérdezte meg a
civil szervezeteket a témában.
Véleményem szerint egy kompromisszumos megoldást kellene kialakítani ez ügyben, és a
civil szervezeteket, valamint szakembereket is meg kellene kérdezni.
El kívánom még mondani, hogy tudomásomra jutott, hogy a tavalyi évben tűzgyújtással
kapcsolatosan mindösszesen két lakossági bejelentés érkezett a hivatalba, a többi eljárás
hivatalból indult.
Dr. Kendéné Toma Mária képviselő:
Az 1995. LIII. törvény 48. § 3. bekezdésében a törvény a települési önkormányzatok
képviselő-testülethez rendeli a kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok megállapítását
rendeletben. A 2001-es kormányrendelet alacsonyabb rendű, mint a törvény. Tehát legfeljebb
ajánlásokat tehet, de a törvény a mérvadó. Kakucs egy falu, ahol keletkezik komposztálásra
alkalmatlan hulladék.
Az előző szabályozás alapján március-április és szeptember-október hónapokban lehetett csak
avart és száraz kerti hulladékot égetni, vagyis egy évben 120 napon keresztül.
A januárban hozott módosítás alapján viszont most már csak egy évben összesen 96 nap lehet
tüzet gyújtani a kertben, így gyakorlatilag szigorítás került a rendeletbe.
Arról már nem is beszélve, hogy ebben a 96 napban benne vannak a téli, csapadékos hónapok
is, amikor egyébként sem szoktak odakint tüzet rakni, így azokat leszámítva, a korábbi 120
napnak még a felét sem teszi ki az új szabályozás szerinti időtartam.
Egyébként is az, hogy az új szabályozás hetente két alkalommal ad lehetőséget a tűzgyújtásra,
még nem jelenti azt, hogy mindenki számára kötelező tüzet gyújtani az udvaron.
Nem beszélve arról, hogy így nem gyűlik össze nagy tömegű hulladék, tehát a füst is
kevesebb lesz.
Oláh József képviselő:
Azt javasolom, hogy március 1-től október 31-ig terjedő időpontra kellene szabályozni a
tűzgyújtás lehetőségét, de hogy ezen az intervallumon belül hogyan legyen engedélyezve,
erről részletesebben kellene tárgyalnunk.
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Tóth Tamás bizottsági tag:
A március és április hónap igen csapadékos, és ha a helyi rendelet meg is engedi, hogy ezen
időpontban lehet tüzeskedni, egy másik pont már ki is zárja a tűzgyújtás lehetőségét, hiszen
csak száraz avart és kerti hulladékot lehet eltüzelni. Véleményem szerint is jó megoldás lenne,
ha március 1-től október 31-ig biztosítaná a rendelet a tűzgyújtás lehetőségét.
A Képviselő-testület Zsifu-Zsók Árpád helyi lakos javaslatainak megtárgyalását - a
témák fontosságára, s az előkészítetlenség hiányára tekintettel - elnapolta egy következő
testületi ülésre. A testület felkérte a jegyző asszonyt, hogy arra ülésre, amelyen
javaslatait tárgyalják, küldjön meghívót Zsifu-Zsók Árpád úrnak.
Szalay István polgármester:
Más napirend, hozzászólás nem lévén, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom.
Kmf.
Szalay István
polgármester

Göndörné Frajka Gabriella
mb. jegyző

Dr. Kendéné Toma Mária
képviselő, hitelesítő

Balogh János
alpolgármester, hitelesítő

