
ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

 

2012. december 19-én (szerdán) 16 órai kezdettel 

 

megtartandó képviselő-testületi ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó 

támogatásról szóló rendelettervezetről 

 

Előterjesztő:    Szalay István polgármester 

 

Szavazás módja:   minősített többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Belügyminisztérium 59/2012. (XI. 28.) számon rendeletet bocsátott ki a helyi 

önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról, mely 

szerint - a BM-rendelet 1. és 2. mellékletében - meghatározott települési önkormányzatok 

szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő, vissza nem térítendő támogatásra 

jogosultak. 

 

A támogatás mértéke Kakucs község esetében 19 m3 mennyiségű tűzifa erejéig 12.000 

Ft/erdei m3 + áfa, vagyis mindösszesen 289.560 Ft. 

 

A támogatás feltétele a 19 m3-en felül 2000 Ft/erdei m3 + áfa mértékű önrész vállalása. 

 

A támogatás feltétele továbbá, hogy az önkormányzat a szociális rászorultság szabályait és az 

igénylés részletes feltételeit rendeletben határozza meg, amelyet a BM rendelet 6. §-a szerinti 

elszámoláshoz csatolni kell. 

 

A rendeletben a szociális rászorultság szempontjait akként kell meghatározni, hogy a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 

    a)  aktív korúak ellátására, 

    b)  időskorúak járadékára, vagy 

    c)  lakásfenntartási támogatásra 

jogosult előnyt élvezzen, és háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön 

sor. 

 

A települési önkormányzat a szociális célú tűzifára való jogosultságról határozattal dönt. 

 

A BM-rendelet szerint az önkormányzat a támogatást átlagosan 100 cm hosszú, 10–35 cm 

átmérőjű és ±5% elfogadott tűréshatárú tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal 

erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő megvásárlására 

fordíthatja. A megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény 

lombos fajokból származó fafajta, a fennmaradó rész kemény lombos fajokból (így különösen 

juhar, akác, kőris, szil, tölgy, platán, ostorfa, cser, bükk, vörös tölgy, nyír, fekete dió, 

gyertyán) származó vastag tűzifa lehet. 
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A települési önkormányzat a támogatásnál nagyobb mennyiséget is vásárolhat az 

erdőgazdálkodótól, ha a minőségi követelményeknek megfelelő tűzifát a meghatározott 

mértéknél kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni. 

 

A tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek a 

települési önkormányzatot terhelik. 

A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 

kérhet. 

A támogatást a belügyminiszter utalványozása alapján a kincstár legkésőbb 2012. december 

20-áig egy összegben folyósítja. 

 

A települési önkormányzat a támogatást 2013. február 15-éig használhatja fel, a támogatás 

felhasználásáról 2013. március 31-éig a kincstár felé a BM-rendelet 3. melléklete szerinti 

adatlapon számol el, amelyet az önkormányzat költségvetési beszámolójának benyújtásával 

egyidejűleg is megküld a kincstárnak. 

 

Mivel egyszeri ellátásról van szó, és a későbbiekre vonatkozón nincs információnk arról, 

hogy hasonló támogatásra lesz lehetőség, ezért javasolt a feltételrendszert külön rendeletbe 

foglalni, valamint a pénzfelhasználást követően a rendeletet hatályon kívül helyezni.  

A rendelet soron kívüli hatályba léptetését a lebonyolításra adott idő rövidsége indokolja. 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról 

szóló önkormányzati rendelettervezethez 

 

1. A jogszabály-tervezet hatásai 

 

1.1. Társadalmi hatások:  

A téli tüzelő biztosításához segítségnyújtás az arra rászorultak részére. 

1.2. Gazdasági, költségvetési hatás:  

A rendelet elfogadása esetén az önkormányzatra vonatkozó önrészt el kell különíteni. 

1.3. Környezeti, egészségügyi következmények:  

A rendelet elfogadásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

A rendelet szabályai nem eredményeznek jelentős többlet adminisztratív terhet. 

 

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei:  

Az önkormányzati költségvetés teherbírásához igazodó szabályozás szükséges, a tűzifa-

támogatás feltételeinek meghatározása a kiegészítő támogatás felhasználásának feltétele. 

 

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek:  

E feltételek a Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre állnak. 

 

Kérjük a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a BM-rendeletben foglaltak alapján döntsenek az 

alábbi rendelettervezet elfogadásáról. 



RENDELET JAVASLAT: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

…./2012. (XII. …..) önkormányzati rendelete  

a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 16. §-ának felhatalmazása alapján - a helyi önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012. (XI. 28.) BM rendelet 

(a továbbiakban: BM rendelet) Kakucs községben történő végrehajtására - az alábbiakat 

rendeli el: 

 

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

testület) természetbeni juttatásként, térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló 

személynek, aki Kakucson bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén 

életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.    

 

(2) A Képviselő-testület a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a 

Polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról egyszerűsített határozattal dönt.  

 

(3) E rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

törvényben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, folyósításának szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltakat az e 

rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.   

 

2. §  (1) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa annak a személynek 

biztosítható, akinek családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi 

jövedelme nem haladja meg 

a) családban élők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, 

b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. 

 

(2) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek  

a) az aktív korúak ellátásában,  

b) az időskorúak járadékában és  

c) a lakásfenntartási támogatásban 

részesülők. 

 

(3) Az ellátás iránti kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, 

2013. január 31. napjáig személyesen, ügyfélfogadási időben kell benyújtani a Kakucsi 

Polgármesteri Hivatalba.  

 

(4) A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a 

kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi 

adatairól, családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, a szükséges igazolásokat 

mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkéréséhez hozzájárulni. 

 

3. § (1) Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon ingatlanra vonatkozóan csak egy 

jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ingatlanon élő személyek és háztartások számától 

 

(2) A szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legfeljebb 1 m
3
 ingatlanonként. 



 

(3) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 1. melléklete szerinti átvételi elismervény 

aláírásával igazolja.  

 

4. § A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet 1. melléklete szerint az Önkormányzat 

számára megállapított 289.560 Ft összegű állami támogatás, valamint az Önkormányzat által 

biztosított 2000 Ft/m3 + áfa + szállítási költség mértékű saját forrás. A forrás felhasználását 

követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok az 1. § (3) bekezdésében 

meghatározott határidőben érkeztek - el kell utasítani.  

 

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2013. április 1-jén hatályát 

veszti. 

(2) A Rendeletet a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett 

hirdetőtáblán - kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős. 

 

Szalay István sk.      Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyzői feladatokat ellátó aljegyző 

 

 

 

 

 

A …./2012. (XII. …..) önkormányzati rendelet  

1. melléklete 

 

Átvételi elismervény 
Alulírott ……………….………………………………………………………………………..  

 

2366 Kakucs, ……………………………………………... u. ……… sz. alatti lakos  

 

aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló …./2012. (XII. …..) önkormányzati 

rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként legfeljebb 1 m3 mennyiségű tűzifát 

átvettem.  

 

Kakucs, …………………………………………………………….. 

 

 

………………….…………………………………  

átvevő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

 

2012. december 19-én (szerdán) 16 órai kezdettel 

 

megtartandó képviselő-testületi ülésére 

 

 

 

Tárgy:  A Kakucsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről 

 

Előterjesztő:   Szalay István polgármester 

 

Szavazás módja:  minősített többség 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 

hatályba lépése napjával, azaz 2012. március 1. napjával hatályon kívül helyezte a 

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényt.  

 

A Kttv.-vel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes 

kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény rendelkezései szerint a 

köztisztviselők részére a Kttv. hatályba lépését megelőzően megállapított juttatások és 

rendelkezések 2012. december 31. napjáig alkalmazhatók. 

 

2013. január 1. napjától a Kttv.-ben, illetve a hozzá kapcsolódó, a közszolgálati tisztviselők 

részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. 

rendeletben szabályozottak az irányadóak. 

 

E rendelkezésekre figyelemmel szükséges a jelenleg hatályos – „a Képviselő-testület 

Hivatalának köztisztviselőit megillető szociális, jóléti juttatásokról, az 

illetményrendszer egyes elemeiről, továbbá a köztisztviselők szociális és kegyeleti 

támogatásáról” szóló 9/2008. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezése, és a hatályos jogszabályoknak megfelelő új rendelet megalkotása. 

 

Az önkormányzati rendelet keretszabályokat tartalmaz a köztisztviselők díjazására, jutatásaira 

vonatkozóan.  

 

A Kttv. 152. § (2) bekezdése alapján a juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és 

elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a hivatali szervezet vezetője – a jegyző 

– Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg. 

 

 

 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

A Kakucsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről  szóló önkormányzati rendelettervezethez 

 

1. A jogszabály-tervezet hatásai 

 

1.3. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:  

Nincs. Többletkiadást a rendelet elfogadása nem jelent. 

1.2. Környezeti, egészségügyi következmények:  

A rendelet elfogadásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

1.3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

A rendelet szabályai nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet. 

 

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei:  

A jogszabály megalkotását a 2012. március 1-jén hatályba lépett, a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) indokolja, amelynek felhatalmazása 

alapján az önkormányzatnak e tárgykörben rendeletalkotási kötelezettsége van. 

 

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek:  

E feltételek a Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre állnak. 

 

Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi rendelet-

tervezet alapján a tárgyban új rendeletet elfogadni szíveskedjenek: 

 

RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2012. (XII. …..) önkormányzati rendelete 

A Kakucsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről  

 

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

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 133. § (3) bekezdésében, a 234. § (3) - (4) 

bekezdésében, a 235. §-ában, valamint a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § (1) E rendelet hatálya a Kakucsi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőire (a 

továbbiakban: köztisztviselőire) terjed ki. 

 

2. Díjazás 

2. § A munkáltatói jogkör gyakorlója a köztisztviselők részére személyi illetményt állapíthat 

meg. 



 

3. § A Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg a köztisztviselők részére, melynek 

mértéke: 

a) a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő alapilletményének 20%-a, 

b) a középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20%-a. 

 

4. § A munkáltatói jogkör gyakorlója a tárgyévre vonatkozóan, a köztisztviselők - besorolás 

szerinti fizetési fokozatához tartozó - alapilletményét legfeljebb 50%-al megemelheti vagy 

legfeljebb 20%-al csökkentheti. 

 

5. § A munkáltatói jogkör gyakorlója a feladatkör szakszerűbb ellátását biztosító tudományos 

fokozat, valamint a feladatkörön belüli szakosodást elősegítő további szakképesítés, 

szakképzettség elismeréseként a köztisztviselők számára képzettségi pótlékot állapíthat meg a 

közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 

249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltaknak megfelelően. 

 

3. Egyéb juttatások 

 

6. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a köztisztviselők részére az alábbi visszatérítendő, 

illetve vissza nem térítendő további juttatásokat biztosíthatja: 

a) illetményelőleget,  

b) tanulmányi ösztöndíjat, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatást, 

c) a képernyő előtti munkához minimálisan szükséges, éleslátást biztosító szemüveg 

vásárlásához hozzájárulást,  

d) a munkavégzéssel összefüggő utazási kedvezményt, saját tulajdonú személygépjármű 

használata esetén gépjármű-költségtérítést,  

e) belföldi kiküldetés esetén napidíjat, 

g) a hatékony munkavégzés céljából hivatali mobiltelefon-használatot. 

 

4. Költségvetési fedezet biztosítása, feltételek meghatározásának rendje 

 

7. § (1) A 2. és 3. pontban foglaltak tárgyévi fedezetét a Képviselő-testület a mindenkori éves 

költségvetési rendeletben határozza meg. 

(2) A jelen rendeletben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az 

elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban 

állapítja meg. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

8. § (1) E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 

hatályát veszti „a Képviselő-testület Hivatalának köztisztviselőit megillető szociális, jóléti 

juttatásokról, az illetményrendszer egyes elemeiről, továbbá a köztisztviselők szociális és 

kegyeleti támogatásáról szóló 9/2008. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete. 

 

(2) A Rendeletet a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett 

hirdetőtáblán - kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős. 

 

Szalay István sk.      Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyzői feladatokat ellátó aljegyző 

 



ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

2012. december 19-én (szerdán) 16 órai kezdettel 

megtartandó képviselő-testületi ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a 2013. évi víz-, csatorna-, és szennyvíz-leeresztési 

díjakkal kapcsolatban 

 

Előterjesztő:  Szalay István polgármester 

 

Szavazás módja:   minősített többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A víz- és csatornadíjak 2013. január 1-jétől történő emelésére vonatkozóan Jasper Lóránt, a 

víziközműveinket üzemeltető DAKÖV Kft. ügyvezetője megküldte Önkormányzatunk részére a 

díjak módosítására tett javaslatát. 

Kérem az abban foglaltakat elfogadni és az Önkormányzat vonatkozó rendeleteit az alábbiak 

szerint módosítani: 

 

1. RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……./2012. (XII. …..) önkormányzati rendelete 

A Kakucs község közigazgatási területén érvényes hálózati ivóvíz- és szennyvízcsatorna-

szolgáltatás lakossági és közületi díjáról 

szóló 6/1996. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

1. § 

 

(1) A Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 6/1996. (XII. 20.) önkormányzati 

rendelet 2. §-át:  

 

„(1) Kakucs község közigazgatási területén a közüzemi szolgáltatás keretében nyújtott 

ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjai a következők szerint kerülnek meghatározásra: 

 

a) a közüzemi víziközműből biztosított ivóvíz-szolgáltatás díjai: 

aa)  lakossági vízdíj:   261,53 Ft/m
3 

+ ÁFA 

ab)  közületi vízdíj:   416,70 Ft/m
3 

+ ÁFA  

ac)  lakossági víz alapdíj:   228,19 Ft/hó + ÁFA 

ad)  közületi víz alapdíj:            1161,99 Ft/hó + ÁFA. 

 

b) a szennyvíz elvezetését és ártalmatlanítását magában foglaló szennyvízcsatorna-

szolgáltatás díjai: 

ba)  lakossági szennyvízdíj:  261,53 Ft/m
3 

+ ÁFA  

aa) közületi szennyvízdíj:           228,19 Ft/m
3 

+ ÁFA  

bc) lakossági szennyvíz alapdíj:  488,90 Ft/hó + ÁFA 

bd) közületi szennyvíz alapdíj:           1161,99 Ft/hó + ÁFA 

be) vízterhelési díj:   7,05 Ft/ m
3 

+ ÁFA.      

(2) Az alapdíj az alkalmazott díj része, és arányos a nyújtott szolgáltatással. 



(3) A lakossági és a közületi vízdíj, valamint a lakossági és közületi szennyvízdíj 40,-Ft/m
3
 + 

ÁFA változó bérleti díjat tartalmaz, mely az Önkormányzatot illeti meg. 

 

2. § 

 

(1) A Rendelet 2013. január 01. napján lép hatályba és a hatálybelépést követő napon hatályát 

veszti.  

(2) A Rendeletet a helyben szokásos módon -, a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett 

hirdetőtáblán - kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős. 

 

Szalay István sk.      Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyzői feladatokat ellátó aljegyző 

 

 

2. RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……./2012. (XII. …..) önkormányzati rendelete 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 

szóló 9/2001. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

1. § 

(1) A Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 9/2011. (VIII. 28.) önkormányzati 

rendelet 11. §-át:  

 

„11. § 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díja 

 

(1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért az 

ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni. 

(2) A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás esetén a folyékony hulladék 

egységnyi térfogatára, azaz 1 m
3
-re eső – a szállítás és begyűjtés, valamint az ártalmatlanítás 

költségét is magában foglaló – szippantás díja: 1.957,89,-Ft/m
3
 + ÁFA. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjból a szippantott szennyvízszállítás és -begyűjtés díja: 

960,-Ft/m
3
 + ÁFA, a leeresztés díja: 997,89,-Ft/m

3
 + ÁFA. 

(4) A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás mennyiségének a 

szorzata. A díjtétel a számlázás költségeit is tartalmazza.” 

 

2. § 

(1) A Rendelet 2013. január 01. napján lép hatályba és a hatálybelépést követő napon hatályát 

veszti.  

(2) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti „a szippantott szennyvíz 

leeresztési díjának megállapításáról” szóló 9/1996. (VI. 14.) önkormányzati rendelet és az azt 

módosító későbbi rendeletek. 

(3) A Rendeletet a helyben szokásos módon -, a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett 

hirdetőtáblán - kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős. 

 

Szalay István sk.      Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyzői feladatokat ellátó aljegyző 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

Kakucs   község    Önkormányzata    Képviselő-testületének a 

 

2012. december 19-én (szerdán) 16 órai kezdettel 

 

 megtartandó képviselő-testületi ülésére  

 

 

Tárgy: A Remondis Dabas Kft. díjmódosító ajánlatának megtárgyalása 

 

Előterjesztő: Szalay István polgármester 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Remondis Kft. a melléklet szerint megküldte ajánlatát a szelektív hulladékgyűjtő szigetek 

ürítésére vonatkozóan. 

Az idei díj nettó 7.003,- Ft volt, a 2013. január 1-től nettó 7.465,-Ft-ot kérnek konténerenként. 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2012. (12. 19.) Határozata: 

A szelektív hulladékgyűjtő konténerek ürítési díjáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szelektív hulladékgyűjtő konténerek 

ürítésére - a Remondis Dabas Kft-vel (2370 Dabas, Szent István út 133.) kötött - és a 

24./2006. (02. 13.) sz. Kt. Határozattal jóváhagyott - szerződés 1. sz. mellékletében - 

meghatározott díjat 2013. január 1-jétől nettó 7.465,-Ft/konténer összegben határozza. 

 

A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Szalay István polgármestert az díj változása miatt 

módosításra kerülő szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2012. december 31. 

 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

2012. december 19-én (szerdán) 16 órai kezdettel 

megtartandó képviselő-testületi ülésére 

 

Tárgy:    A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

 

Előterjesztő:    Szalay István polgármester 

 

Szavazás módja:  minősített többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Polgármesteri Hivatal egységes alapító okiratát a Képviselő-testület legutóbb a 2012. 

szeptember 28-ai ülésén módosította, viszont a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 84. §-ában foglalt rendelkezések az alapító okirat 

2013. január 1-jei hatállyal történő módosítását teszik újból szükségessé, a hivatal 

elnevezésének módosulása miatt. 

a.) Az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete az 

önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe 

tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal 

közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 

együttműködésének összehangolásában. 

b.) Az Mötv. 84. § (2) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati 

hivatal hivatalos elnevezését a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában 

feltünteti. 

c.) Az Mötv. 84. § (4) bekezdése alapján a hivatal működési költségét az állam - az adott évi 

központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben és a hivatal által ellátott 

feladataikkal arányban – finanszírozza. 

d.) Az Mötv. 84. § (5) bekezdése a) pontja alapján a polgármesteri hivatal hivatalos 

megnevezése: (település neve)-i Polgármesteri Hivatal, vagyis esetünkben: Kakucsi 

Polgármesteri Hivatal elnevezésnek kell lennie, viszont az alapító okiratunk szerint: Kakucs 

Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala a Hivatal megnevezése. 

 

Eleget téve a hivatkozott törvényi rendelkezésnek, a tervezetben módosítottuk a Hivatal 

elnevezését, valamint egyúttal az Alapító Okirat 8. és 17. pontjaiban felsoroltak közül 

kivettük az Általános Iskolát, mivel az Iskola 2013. január 1-jétől állami fenntartásba és 

működtetésbe kerül, s attól fogva már nem a Polgármesteri Hivatal fogja ellátni a pénzügyi-

gazdálkodási feladatait. 

Egyúttal az ismétlődés elkerülése végett a „költségvetési szerv” megnevezést a bevezetés után 

egy külön sorba illesztettük, ami arra utal, hogy az utána következő minden egyes mondat 

eleje a „költségvetési szerv” fogalomhoz kapcsolódik. 



Változott továbbá jogszabályi változás hatására a közfeladatának és alaptevékenységének a 

meghatározása, valamint a vezető megbízásának rendje, hiszen január 1-jétől már nem a 

képviselő-testület nevezi ki a jegyzőt, hanem a polgármester. 

Arra való tekintettel, hogy január 1-jétől az időskorúak járadéka és az ápolási díj átkerülnek a 

járási hivatalhoz, továbbá az önkormányzati jogalkotást és a területi általános végrehajtó 

igazgatási tevékenységet nem a Polgármesteri Hivatal szakfeladatai között kell megjeleníteni, 

így a Hivatal szakfeladatai közül kivettük azokat. 

A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM 

rendeletben átírásra került a „kisebbségi” önkormányzat megnevezés „nemzetiségi” 

önkormányzatra, így aszerint mi is módosítottuk a hivatal szakfeladatában ezen 

elnevezéseket. 

 

Kérjük a T. Képviselő-testületet, fogadja el az alábbi két határozati javaslatot. Az egyik az 

alapító okirat módosítandó részeit, míg a másik az egységes szerkezetbe foglalást 

tartalmazza: 

 

1./ Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2012. (12. 19.) Határozata: 

a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

4/2012. számú módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kakucs Község Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatala részére a 137/2012. (09. 28.) Határozattal kiadott Alapító Okiratot az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. 

§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az Alapító Okirat bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép:  

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

CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (1) - (2) 

bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja 

ki. 

 

Az egyes pontok kezdő soránál – ahol szerepel a „költségvetési szerv” elnevezés, az 

egységesség érdekében törlésre kerül, helyette a bevezető rész után kerül egy sorban kiírásra 

az alábbiak szerint: 

A költségvetési szerv” 

 

Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„1. Megnevezése:  Kakucsi Polgármesteri Hivatal” 

 

Az 1.1. pontban foglalt: „rövidített neve: Polgármesteri Hivatal Kakucs” szöveg 

törlésre kerül. 

 

Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„7. Közfeladata:  



A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján ellátja az önkormányzatok működésével, 

valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Közreműködik az 

önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 

összehangolásában.” 

  

Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

  „8. Alaptevékenysége:   

 Ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott 

feladatokat.  

Gondoskodik Kakucs Község Önkormányzata, a Kakucsi Német Nemzetiségi Önkormányzat, 

a Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Kökörcsin Óvoda bevételeivel és 

kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási ellenőrzési, finanszírozási, 

adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.” 

Az Alapító Okirat 9. pontja az alábbiak szerint változik: 

Államháztartási szakágazati besorolása a tevékenység megnevezésének változása miatt az 

alábbiak szerint módosul:  

„841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége” 

 

„Az Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolásai közül az 

alábbi tevékenységek törlésre kerülnek: 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 

882112 Időskorúak járadéka 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 

 

Az „Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek” megnevezésű tevékenységnév változása miatt a 841116 számú szakfeladat 

„Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek” 

megnevezéssel kerül módosításra az alábbiak szerint: 

841116 Országos és helyi nemzetiségi  

önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

 

Az „Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” 

megnevezésű tevékenységnév változása miatt a 841126 számú szakfeladat „Önkormányzatok 

általános végrehajtó igazgatási tevékenysége” megnevezéssel kerül módosításra az alábbiak 

szerint: 

841126 Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

 

Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„15. Vezetőjének megbízási rendje: 

A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. 

A település polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt.” 

 

Az Alapító Okirat 17. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„17. Gazdálkodását tekintve a Kakucsi Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó önállóan 

működő költségvetési szerv:   



Kökörcsin Óvoda, 2366 Kakucs, Székesi út 3.” 

 

Az Alapító Okirat „Záradéka” az alábbiak szerint módosul: 

„Záradék 

Jelen alapító okirat 2013. január 1-jén lép hatályba. 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen alapító okiratot a  

…/2012. (12. 19.) határozatával hagyta jóvá.” 

 

Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 

érvényesek. 

A Képviselő-testület felhatalmazza 

- a Polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Képviselő-testület 

nevében írja alá,  

- a Jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba történő változás-bejelentést a Magyar 

Államkincstár felé a határozat meghozatalától számított 8 napon belül tegye meg.  

 

Felelős: polgármester, jegyző  

Határidő: azonnal és a határozatban foglaltak szerint 

 

 

2./ Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2012. (12. 19.) Határozata: 

a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kakucsi Polgármesteri Hivatalnak a 

100/2000.  (12. 28.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, a 70/2009. (05. 25.), a 

10/2012. (02. 14.), a 95/2012. (07. 19.), a 109/2012. (08. 30.), a 136/2012. (09. 28.) és a ...... 

képviselő-testületi határozatokkal módosított, és a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:   jegyző  

Határidő: azonnal 

 

a …/2012. (…..) Határozat melléklete 

 

Kakucsi Polgármesteri Hivatal 

Alapító Okirata 

 

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

CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (1) - (2) 

bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja 

ki: 

 

A költségvetési szerv 
 

1. Megnevezése:     Kakucsi Polgármesteri Hivatal 

 



2. Székhelye:     2366 Kakucs, Fő utca 20. 

 

3. Jogelődje:    Kakucs Községi Tanács Hivatala  

 

4.   Alapadatai:      

4.1. törzskönyvi azonosítója:   441267 

4.2. adószáma:     15441269-1-13 

4.3. KSH területi számjele:    1332230 

4.4. statisztikai számjele:    15441269-8411-325-13 

4.5. költségvetési bankszámlaszáma:  65500082-30009452-51000012 

4.6. államháztartási azonosítója:  726049 

 

5. Eredeti alapító okiratának kelte:  2000. 12. 28. 

5.1. alapító okiratának száma:  100/2000. (12. 28.) sz. képviselő-testületi 

határozat 

5.2. eredeti létrehozásának éve:  1990. október 29. 

 

6. Alapítója, fenntartója, irányító szervének neve, székhelye: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő u. 20. 

 

7. Közfeladata:  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján ellátja az önkormányzatok 

működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó 

ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

Közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel 

történő együttműködésének összehangolásában. 

 

8. Alaptevékenysége:  

Ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott 

feladatokat.  

Gondoskodik Kakucs Község Önkormányzata, a Kakucsi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat, a Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Kökörcsin 

Óvoda bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási ellenőrzési, 

finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 

 

9. Államháztartási szakágazati besorolása: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

 

Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

Szakfeladat Tevékenység megnevezése 

841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 Országos és helyi nemzetiségi  

önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126 Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 



841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése 

841173 Statisztikai tevékenység 

882111 Aktív korúak ellátása 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

882202 Közgyógyellátás 

890442 Foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 

 

10.  Feladatainak ellátására szolgáló vagyon: 

A kakucsi 569 hrsz-ú, 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. alatt fekvő, Kakucs Község 

Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan, melynek területe: 935 m
2
, az ingatlanon 

található épülettel, és az épületben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. 

 

11. A vagyon feletti rendelkezés joga:  

11.1.   Az intézmény kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért 

az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 

Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 

11.2.  Az intézmény jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító 

anyagi lehetőségeinek függvényében fedezi. 

11.3.  Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan 

használhatja fel.  

11.4.  Az intézmény épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan 

forgalomképes, azzal az Önkormányzat a mindenkor hatályos vagyonrendeletében 

foglaltak szerint rendelkezik. Az intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat az 

intézmény közfeladatainak ellátásához szabadon felhasználhatja, de nem idegenítheti, 

és nem terhelheti meg azokat. 

 

12. Illetékessége:  Kakucs község közigazgatási területe. 

 

13. Vállalkozási tevékenysége: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

14. Típus szerinti besorolása: 

a) Jogállása: önálló jogi személy. 

b) Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv. 

c) Előirányzat feletti rendelkezés tekintetében: teljes jogkörrel rendelkezik. 

   

15. Vezetőjének megbízási rendje: 

A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. 

A település polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt. 

 

16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási viszonyok megjelölése: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya közszolgálati jogviszony, melyre a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény az irányadó.  



Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyre nézve a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.  

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi IV. törvény az irányadó. 

 

17. Gazdálkodását tekintve a Kakucsi Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó önállóan 

működő költségvetési szerv:   

Kökörcsin Óvoda, 2366 Kakucs, Székesi út 3. 

 

Záradék 

 

Jelen alapító okirat 2013. január 1-jén lép hatályba. 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen alapító okiratot a 

…/2012. (12. 19.) határozatával hagyta jóvá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

2012. december 19-én (szerdán) 16 órai kezdettel 

megtartandó képviselő-testületi ülésére 

 

Tárgy:    Döntés a Képviselő-testület 2013. évi munkatervéről 

 

Előterjesztő:    Szalay István polgármester 

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (1) bekezdése 

szerint a képviselő-testület szükség szerint, az SZMSZ-ben meghatározott számú, de évente 

legalább 6 ülést tart. A képviselő-testület működésének alapja a munkaterv. 

A munkaterv tervezetét – a polgármester irányításával – a jegyző állítja össze, s a 

polgármester terjeszti jóváhagyás végett a képviselő-testület elé. 

A munkaterv tartalmazza a tervezett testületi ülések napirendjét, idejét, a közmeghallgatás 

tervezett idejét. 

Munkatervünket a jogszabályokban meghatározott kötelező napirendek mellett a beérkezett 

javaslatok figyelembe vételével, illetve a várható jogszabályváltozásokra tekintettel állítottuk 

össze. 

A munkatervben most feltüntetett napirendi pontok csak egy kötelező keretét adják meg a 

tervezett üléseknek, mely év közben kiegészül azokkal a tárgyakkal, napirendekkel, amelyek az 

aktuális feladatokhoz kapcsolódnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi munkatervre vonatkozó javaslatait, 

észrevételeit tegye meg, és fogadja el a munkatervet. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2012. (12. 19.) Határozata: 

A Képviselő-testület 2013. évi munkatervéről 

 

A Képviselő-testület a 2013. évi munkatervét – legfontosabb döntéseinek, rendeleteinek, 

üléseinek ütemezését – az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 2366 Kakucs, Fő u. 20. nagyterem 

Testületi ülés kezdési időpontja: 17 óra 

Testületi ülés előterjesztésének kiküldési módja: SZMSZ szerint 



Testületi ülésre meghívottak, meghívandók: SZMSZ szerint 

 

1.) A település munkaprogramjából adódó, kiemelt jelentőségű kérdések: 

 

A település munkaprogramjából adódó, kiemelt jelentőségű kérdéseket a testület két 

fordulóban tárgyalja és közmeghallgatáson vagy más lakossági fórumon kérheti a lakosság 

véleményét. A testület ilyen jellegű ülést egy évben egyszer, legfeljebb kétszer tart. 

 

Téma:  A település egészét érintő feladatok, szolgáltatások 

 Koordinátor: polgármester 

 Az előkészítésében közreműködik: 

- Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 

- Társadalmi és Kulturális Bizottság 

- Munkacsoportok 

- Jegyző. 

Elkészítésének ideje: A keletkezett kérdéstől számított 30 nap. 

 

2.) A testületi ülés állandó témái: 

 

1. Napirend tárgyalása előtti témák: 

a. Tájékoztató az elmúlt ülés eseményeiről 

Előadó: polgármester 

b. Beszámoló a testület által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

Előadó: polgármester, érintett bizottság elnöke 

c. Beszámoló a testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról 

Előadó: polgármester, jegyző 

d. Tájékoztató a képviselő-testület és szervei feladat- és hatáskörét érintő új 

jogszabályokról 

Előadó: jegyző 

 

2. A bejelentések között, illetőleg a napirend után tárgyalandó témák: 

a. Felvilágosítás-kérés, interpelláció (csak ha előtte írásban benyújtották) 

b. Egyebek 

 

3.) A testületi ülések tervezett ideje, napirendje: 

 

1./ január 21. 

Szociális rendelet felülvizsgálata, módosítása; 

Gyermekvédelmi rendelet felülvizsgálata, módosítása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

2./ február 14. 

Kakucs Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének elfogadása; 

Közfoglalkoztatási terv felülvizsgálata; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

3./ március 18. 

A helyi társadalmi szervezetek számára kiírt pályázatok elbírálása; 

Likviditási terv ismertetése; 



Éves közbeszerzési terv elfogadása; 

Önkormányzati társulás beszámolója; 

Intézményi Alapító okiratok felülvizsgálata; 

Kökörcsin Óvoda szervezeti és működési szabályzatának elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

4./ április 29. 

Kakucs Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

rendelettervezet megvitatása és elfogadása; 

Rendeletek, szabályzatok felülvizsgálata; 

Önkormányzat 30 napon túli kintlévőségeiről beszámoló; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

5./ május 27. 

Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása; 

A 2012. évi közbeszerzésről szóló éves statisztikai összegzés elfogadása; 

Kitüntetések adományozásáról döntés; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

6./ június 10. 

Az intézmények beszámolójának megvitatása és elfogadása; 

Tájékoztató a település közbiztonságáról; 

Lejárt határidejű határozatok felülvizsgálata; 

Likviditási terv ismertetése;  

Tájékoztató a település közbiztonságáról; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

7./ július 15. 

Az Óvoda következő nevelési évéhez kapcsolódó döntések; 

Település-üzemeltetési feladatok áttekintése; 

Rendeletek, szabályzatok felülvizsgálata; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

8./ augusztus 

Nyári szünet, ülések megtartására rendkívüli esetekben kerül sor. 

9./ szeptember 12. 

Kakucs Község Önkormányzata 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának 

megvitatása és elfogadása; 

Kakucs Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének szükség szerinti 

módosítása; 

Likviditási terv ismertetése; 



10./ október 21. 

Rendeletek, szabályzatok felülvizsgálata; 

Bérleti díjak felülvizsgálata; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

11./ november 28. 

Kakucs Község Önkormányzata 2013. III. negyedévi költségvetési beszámolójának 

megvitatása és elfogadása; 

Kakucs Község Önkormányzata 2014. költségvetési koncepciójának megvitatása és 

elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

12./ december 16.  

Közmeghallgatás; 

Likviditási terv ismertetése; 

A 2014. évi belsőellenőrzési terv elfogadása; 

Térítési és egyéb díjak felülvizsgálata; 

Képviselő-testület éves munkájának önértékelése; 

Köztisztviselők teljesítményértékelési céljainak meghatározása; 

A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

 

2012. december 19-én (szerdán) 16 órai kezdettel 

 

megtartandó képviselő-testületi ülésére 

 

Tárgy:  Tájékoztatás „egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi 

rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő 

módosításáról” szóló 2012. évi CLXVII. törvényben foglaltakról 

 

Előterjesztő:    Szalay István polgármester 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Országgyűlés 2012. november 19-én elfogadta az „egyes törvényeknek a XX. századi 

önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról” 

szóló 2012. évi CLXVII. törvényt. A törvény 4.§-a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14.§- át az alábbiak szerint módosította:     „14. § (1) … 

(2) … közterület, illetve közintézmény (2013. január 1-jétől) nem viselheti 

a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek 

megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy b) olyan kifejezést vagy 

olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. 

(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület 

neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia 

állásfoglalását.” 

 

A törvény a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében 

vagy fenntartásában részt vevő személyek nevét vagy az önkényuralmi politikai rendszerekre 

utaló kifejezést egyértelműen nem határozza meg, azonban a törvény indokolása 

példálózó felsorolást tartalmaz ezen nevek, illetve kifejezések tekintetében. 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés h) pontja 

értelmében a közterületek nevének meghatározása a képviselő-testület kizárólagos 

hatáskörébe tartozik. 

A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 

303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 5. § alapján „a hivatalos földrajzi nevek megállapításakor 

figyelemmel kell lenni a helyi lakosság élő névhasználatára, a települési és a helyi kisebbségi 

önkormányzat, az egyéb szervezetek véleményére, továbbá a természet- és 

társadalomtudományok eredményeire, a történelmi hagyományokra, különösen a helytörténeti 

kutatásokra, az elpusztult települések nevére, ezen kívül a földrajzi környezetre, a mező- és 

erdőgazdasági művelési szerkezetre, a nemzetiségi viszonyokra, a nyelvi és nyelvhelyességi 

követelményekre. A nyelvhelyességi követelmények magukba foglalják a mindenkori 

akadémiai helyesírás követését és az arra épülő szabályok betartását. A közterület 

élőszemélyről - a tanyák kivételével - nem nevezhető el.” 

 

Utcanév-módosítás esetén lakosságot érintő változások: 



A hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. 

törvény 32/C. § (1) bekezdés m) pontja szerint: 

(Tárgyánál fogva díjmentes:) 

 

„m) az ingatlan közigazgatási címének közterületnév-változás miatt történő átvezetése iránti 

megkeresés alapján indult eljárás díja, ha az eljárás megindítására a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésébe foglalt tilalomba 

ütközés miatti közterületnév-változás miatt kerül sor.” 

 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény 13/A. §-a szerint: „A helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület 

jelleg változása vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatt költözéssel nem járó 

lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló 

hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási 

hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére.” 

 

A fenti törvénymódosításoknak köszönhetően a lakosságot a közigazgatási címek átvezetése 

valamint a személyi azonosító, illetve a hatósági igazolvány kiállításának költsége nem 

terheli, az utóbbi esetben a polgárok részére további ügyintézést nem igényel. Viszont annak, 

aki gépkocsival rendelkezik, a forgalmi engedélyében történő lakcímváltozás iránt 

intézkednie kell.  
Ha valakinek a névmódosítással érintett utcában egyéni vállalkozása, gazdasági társasága 

van, akkor annak székhelye/telephelye/postai címe megváltozásának bejegyzése 

szükséges. 

Ha a gazdasági tevékenység végzése működési engedély, telepengedély vagy más hatósági 

engedély köteles, akkor az azokban megjelölt közterület nevek megváltozása miatti cseréjét is 

meg kell tenni.  

A lakosoknak a különböző pénzintézetekkel kötött szerződéseikben, illetve a közszolgáltatók 

irányába az adatok megváltozását be kell jelenteni. Az adott hatóságnál, szervnél, 

pénzintézetnél az új adatok bejegyzésének eljárása az ügyfél bejelentése alapján indul meg.  

A névváltozást követően szükséges az érintett lakosok teljeskörű tájékoztatása. A 

lakcímigazolvány, forgalmi engedély cseréje, egyéni vállalkozás adatváltozásának 

nyilvántartásba vétele, a telepengedély valamint a működési engedély cseréje az illetékekről 

szóló 1990. évi XCIII. tv. alapján illetékmentes. Gazdasági társaság esetén alapító 

okiratot/alapszabályt kell módosítani, közjegyzői, ügyvédi költség, esetleges cégbírósági 

eljárás díja az ügyfelet terheli. 

 

Ingatlan-nyilvántartás adatainak megváltozása: 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. 27. § (1) bekezdése szerint az ingatlan 

adatainak, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult nevének (cégnevének), 

illetve lakcímének (székhelyének vagy telephelyének) a megváltozását az ingatlanügyi 

hatóság az érdekelt bejelentése alapján vagy hivatalból vezeti át az ingatlan-

nyilvántartásban.  

A (2) bekezdés szerint az ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv 

vagy a vagyonkezelő, illetve a használó, a változás bekövetkezésétől, vagy a 

tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles bejelenteni az ingatlanügyi 

hatóságnak.  

A törvény (5) bekezdése alapján az ingatlan adataiban hatósági határozattal, továbbá a 

település igazgatási, belterületi határának módosításával kapcsolatban bekövetkezett 

változásokat az eljáró hatóság jelenti be az ingatlanügyi hatóságnak.  



 

Az utcanév-változás esetén tehát a képviselő-testület határozata alapján fogja a Földhivatal az 

ingatlan-nyilvántartásban az ingatlanra vonatkozó adatokat megváltoztatni. 

A névváltozás következtében szükségessé válik az utcanév táblák cseréje is. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni 

szíveskedjék, s amennyiben úgy ítéli meg, hogy Kakucs községben van olyan utcanév, amely 

olyan személy nevét viseli, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek 

megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, kérem, a tárgyban hozza meg 

döntését. 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2012. (12. 19.) Határozata: 

A ……………………………. utca nevének módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a kakucsi ………………… 

utca nevének megváltoztatására irányuló indítványt és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés h) pontjának felhatalmazása alapján, továbbá az egyes 

törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával 

összefüggő módosításáról szóló 2012. CLXVII. törvény rendelkezéseinek 

figyelembevételével az alábbi határozatot hozta: 

1./ A Képviselő-testület Kakucs község  …..hrsz-ú ingatlanaival meghatározott, 

„…………………” elnevezésű közterületének nevét 2013. január 1. hatállyal 

„……………….. utca” névre változtatja meg. 

2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a névváltozás miatt a szükséges személyek, 

szervezetek, hivatalok értesítése iránt intézkedjen, a közterület nevének megváltozását a 

közterület-nyilvántartásba vezesse át, továbbá a közterület ingatlan-nyilvántartási adatainak 

átvezetése érdekében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27. § (5) 

pontjában meghatározott bejelentést tegye meg. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: jegyző 

 

 


