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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y 

 

 

amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én 

(szerdán) 18 órai kezdettel, a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében 

megtartott - közmeghallgatással egybekötött - nyilvános testületi üléséről. 

 

 

Jelen vannak a 7 tagú képviselő-testület tagjai közül: 
 

Szalay István              polgármester 

Balogh János             alpolgármester 

Marton Ilona              képviselő 

Oláh József              képviselő 

 

Továbbá: 

Farkasné Szabó Mária     aljegyző 

és kb. 15 fő kakucsi lakos 

 

Hiányzik: 

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő 

Prohászka Csaba   képviselő 

Tóth Istvánné   képviselő 

 

Szalay István polgármester:  
 

Tisztelettel köszöntöm a közmeghallgatáson megjelenteket.  

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes.  

 

A kiküldött meghívóban az 1. napirendnek hirdettük meg a tájékoztatót az M5-ös autópálya 

mögötti önkormányzati tulajdonú földterület hasznosítására tett befektetői ajánlatról, majd a 

2. napirendben az önkormányzatot érintő kérdések, javaslatok feltevése a Képviselő-testület 

tagjai felé. Javaslom, hogy cseréljük fel ezt a két napirendi pontot, s először a lakosok tegyék 

fel kérdéseiket a Testület felé, és azt követően nyújtanék tájékoztatást a befektetői ajánlatról. 

A lakosok tájékoztatása után kerülne sor a többi, testületi döntést érintő témák 

megtárgyalására. 

 

A Képviselők a polgármester javaslatával egyhangúan egyetértettek, s az alábbiak 

szerint fogadták el az ülés napirendjét: 

 

 

1./ Önkormányzatot érintő kérdések, javaslatok a Képviselő-testület tagjai felé 

 

2./ Tájékoztató az M5-ös autópálya mögötti önkormányzati tulajdonú földterület 

hasznosítására tett befektetői ajánlatról 

Előadó: Szalay István polgármester 
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3./ Javaslat a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata Társulási 

Megállapodása módosításának elfogadására  

Előadó: Szalay István polgármester 

 

4./ Egyebek … 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Szabó Mária aljegyzőt, hitelesítésére pedig Marton Ilona 

képviselő asszonyt és Oláh József képviselő urat javaslom. 

 

A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyvezető, valamint a hitelesítők 

személyét.  

 

 

1./ Napirendi pont:  Önkormányzatot érintő kérdések, javaslatok a Képviselő-testület tagjai 

felé 

 

Szalay István polgármester:  

 

Megkérem a jelenlévőket, hogy tegyék fel a lakosságot leginkább érintő kérdéseiket, 

javaslataikat. 

 

/Jegyzőkönyvvezető megjegyzése a jegyzőkönyv olvasóinak, különös tekintettel a 

közmeghallgatáson részt vevőknek: arra való tekintettel, hogy a helyi önkormányzatokról 

szóló törvény 52. § (1) bekezdés szerint: a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyv az 

alábbiakat tartalmazza: ... g) pont: „az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, 

részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét”,... ezért ne 

keressék benne a szó szerinti hozzászólásokat, csak azok lényegét./ 

 

Kószó Imre helyi lakos: 

 

A Jázmin utcai lakók nevében panasszal élek arra vonatkozóan, hogy még mindig nincs 

kiépítve az utcánkba a közvilágítás annak ellenére, hogy tavaly megígérte az Önkormányzat, 

hogy felállíttatnak az utca közepére legalább egy lámpatestet. Megkérdezném, hogy mikor 

lesz végre kiépítve az utcánkba a közvilágítás? 

 

A másik kérdésem, hogy miért van lezárva kerítéssel a lakópark felső sarkán az a telek, amiről 

azt mondta annak idején az Önkormányzat, hogy átjárónak vették meg a Fecske utcába.  

Nagyon rossz nekünk, lakóparkiaknak, hogy csak a Székesi út felé tudunk kimenni az 

utcánkból, sokkal könnyebb lenne, ha lenne a falu másik vége felé is egy kijáró. Ha az 

orvoshoz, vagy a gyógyszertárba kell mennünk, emiatt mindig kerülnünk kell.  

Ha nem is akarja az Önkormányzat, hogy ott gépjárművek közlekedjenek, legalább a 

gyalogosoknak, meg a kerékpárosoknak nyissák meg az utat. 

 

A harmadik problémám az utcák kátyúzásának hiánya. Kérdezem, hogy mikor várható a 

lakóparkban a kátyúzás, mert nem könnyű úgy közlekedni, hogy állandóan a gödröket kell 

kerülgetni. 
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Nagyné Ócsai Katalin helyi lakos: 

 

Mi a Fő utca park melletti részén lakunk. Előttünk van a játszótér, aminek a működésével 

kapcsolatban szeretnék panaszt tenni. A játszótéren kisgyerekek alig vannak, mert a szülők 

nem merik őket kivinni oda amiatt, hogy a játszótér televan 16-18 éves fiatalokkal, akik a 

padokat, hintákat használják. Ha mégis egy-egy szülő oda meri vinni a kisgyerekét, még neki 

kell rájuk szólni, hogy ugyan szálljanak már le a hintáról, mert hintáztatni szeretné a gyerekét. 

Nekünk, ottlakóknak az a problémánk, hogy ezek a tinédzserek még éjjel kettőkor is kint 

vannak a parkban, isznak, cigarettáznak, zajonganak, miáltal nem hagynak bennünket 

nyugodtan pihenni. Éjszaka félóránként szólunk nekik ki az ablakból, hogy jó lenne, ha végre 

már csendben maradnának. Higgyék el, ilyen körülmények mellett rettenetes nekünk a falu 

legfrekventáltabb helyén lakni. Az már csak hab a tortán, hogy mellettünk van a bolt, meg a 

kocsma, s a vásárlók folyamatosan előttünk szemetelnek.  

 

Veress Zoltán helyi lakos: 

Mivel a Kati szomszédja vagyok, az általa elmondottakat én is megerősíthetem.  

De a mi bajunkon felül még ott van az is, hogy a játszótér a főút mellett van, amit a 

játszótértől csak egy árok választ el. Nem értem, hogy miért nem tettek kerítést a főút mellé, 

amikor a másik oldalra - vagyis felőlünk, ahol nincs akkora forgalom -, tettek? 

Az is gond, hogy sokan szemrebbenés nélkül beviszik a játszótérre a kutyájukat, ami súlyos 

fertőzésveszélyt jelent a homokozóban játszó gyerekek számára.  

Szerintem ki kellene tenni egy táblát a játszótér mellé, amire rá lenne írva, hogy azt 

kifejezetten csak kisgyermekek használhatják, s ők is csak este 9 előtt, valamint, hogy kutyát 

nem lehet a játszótérre bevinni. 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Bak Péter helyi lakos: 

 

Az Önkormányzat jó néhány évvel ezelőtt néhány utcában megépítette a csapadékvízelvezető 

árkokat, de azóta sehol nem épült további. Mi ennek az oka? 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Marton Ilona képviselő: 

 

Többen megkérdezték tőlem, ezért tolmácsolom a polgármester úr felé, hogy tervez-e az 

Önkormányzat tavasszal lomtalanítást? 

 

Szalay István polgármester: 

 

Erre a kérdésre most gyorsan válaszolnék.  

Minden évben ősszel van a lomtalanítás, az idén is őszre tervezzük, s lehetőleg olyan 

szombati napra, amikor aznap, vagy másnap nincs ünnep a faluban. 

 

Ha nincs más kérdés, először is érintőlegesen ismertetném az elmúlt időszak Önkormányzatot 

ért változásait, majd válaszolnék a feltett kérdésekre. 
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Arról bizonyára mindenki hallott, hogy a közigazgatási rendszer teljes átalakítása zajlik tavaly 

óta, melybe természetesen önkormányzatunk is beletartozik. Az átszervezéssel egyidejűleg 

jelentősen csökkentették az önkormányzatok önállóságát. 

Január elsejétől az Általános Iskola fenntartása és működtetése átkerült az önkormányzattól az 

állam által irányított Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz.  

A Hivataltól pedig néhány, leginkább szociális és gyámügyi feladat került át a Járási 

Hivatalhoz, viszont ezzel nincs kevesebb feladatunk, mert visszakerült hozzánk a 

telepengedélyeztetés, illetőleg könyvelni sem egy, az önkormányzat szakfeladatán kell 

mindent, hanem meg kell bontanunk intézményekre, sőt külön-külön kell könyvelni a 

nemzetiségi önkormányzatokat is. 

 

Igaz, hogy az év végével eltörölték az önkormányzat közel 200 millió forintos 

adósságállományát, miáltal azt lehetne gondolni, hogy sokkal könnyebben élünk, mint előtte, 

de a hitelből évente csak 20-25 millió forintot kellett visszafizetnünk, viszont ami pénzt az 

államtól az idéntől kapunk, az ennek a duplájával kevesebb.  

Egyik forráscsökkentő tényező például, hogy az önkormányzatokat előző évben még 100%-

ban megillető gépjárműadóból csak 40%-ot hagynak nálunk.  

A pénz, amit az államtól kap önkormányzat, éppen csak a működésre elég, abból beruházásra 

elkülöníteni már nem lehet. Sajnos az önkormányzatok hitelfelvételi lehetőségét is nagyon 

leszűkítették. Most már nagyobb összegű hitelt csak minisztériumi engedéllyel lehet felvenni, 

ami nagyon megköti a kezünket. 

Ez egy picit felveti az érintett problémákat is, mert például pénz nélkül nem lehet árkokat, 

utakat, közvilágítást, stb. építeni. 

Eddig, ha valamit nagyon szerettünk volna és nem volt rá pénzünk, akkor azt hitelből 

megvalósítottuk, majd a következő években a törlesztőrészleteket kigazdálkodtuk. 

 

A további változás, hogy a korábban jól működő közmunka rendszer olyan szinten átalakult, 

hogy most már csak fele annyi közmunkást tudunk foglalkoztatni, mint 2009-11-ben, s őket 

sem napi 8, hanem 4-6 órában, és nem egy évig, hanem legfeljebb néhány hónapig. Ki lehet 

számolni, hogy mennyivel kevesebb munkát tudnak így elvégezni, mint még néhány éve, 

annak ellenére, hogy a lakossági igények a közterületek rendbentartásával kapcsolatban 

nagymértékben megnőttek. 

Persze mindez nem magyarázat semmire. Nekünk helyt kell állnunk, és meg is tesszük.  

 

Az önkormányzati panaszok után hadd mondjam el, hogy vannak sikereink is. 

Régen csak működnie kellett az önkormányzatnak, de most már gazdálkodnia is kell. 

Gazdálkodunk is, vannak eredményeink.  

 

Az elmúlt 11 évben többszáz millió forintos beruházás történt Kakucson. Például: teljesen 

felújítottuk az óvodát és a könyvtárat, nagymértékben az iskolát, az orvosi rendelőt és a 

ravatalozót, s a tornacsarnok is új nyílászárókat kapott. Jónéhány utcát leaszfaltoztattunk, 8 db 

kandelábert elhelyeztünk a Székesi úti lakóparkban, illetve kiépítettük ott a szilárd burkolatú 

utat. A sportpálya és az óvoda mögötti részen majdnem az összes földterületet megvásároltuk 

magánszemélyektől, miáltal bármikor - ha lesz rá pénzünk – kialakíthatunk oda egy 

szabadidőparkot, vagy akár építhetünk oda egy közösségi házat. 

 

Az idén - pályázat által - 80 millió forintnyi ígéretet nyertünk óvodabővítésre, meg 

eszközbeszerzésre, viszont a papírmunkák elhúzódása miatt a kivitelezési munkálatok csak 

jövőre fognak lezajlódni. 

Más nagyobb beruházást mostanság - anyagi lehetőség hiányában - nem tervezünk.  
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Kisebb beruházást viszont igen, mint például az Akác utca szilárd burkolattal való ellátását, 

hiszen ez az az egy utca a faluban, ahol nincs szilárd burkolatú út, sőt még járda sem.  

A másik hasonló beruházásunk a tsz-bekötő út felújítása aszfaltburkolattal és az út mellett 

járda kialakítása, ami azért szükséges, mert ott egyáltalán nincs járda, s az emberek az úton 

kénytelenek gyalogolni. Ez nagyon balesetveszélyes, mert tudvalévő, hogy ezen telephelyre - 

és onnan vissza - nap mint nap nagyon sok teher- és személyautó közlekedik. 

 

Most visszatérnék a lakosok kérdéseire, panaszaira. 

 

1./ Jázmin utcai közvilágítás: 

Nem felejtettem el a lakóknak tett ígéretemet. Már többször szóltam a vállalkozónak, hogy 

adjon árajánlatot a lámpaoszlopok kiépítésre, de az ajánlata csak a napokban jött meg. Egy db 

közvilágítási lámpatestet közel 300.000,-Ft-ért építenének ki, viszont a legszerényebb 

számítások szerint is legalább 4 db kandelábert kellene gyorsütemben felállítani a 

lakóparkban, hogy legalább azok a helyek, ahol már laknak, beláthatóak legyenek éjjel. 

A vállalkozó ajánlatáról a közmeghallgatás után a képviselő-testület fog dönteni, bízom 

benne, hogy pozitívan. 

A vállalkozó vállalta, hogy a kivitelezést a megrendeléstől számított egy hónapon belül 

elvégzi. 

 

2./ Székesi úti lakópark és Fecske utca közötti átjáró: 

Az valójában nem egy átjáró, hanem egy telek. Igaz, hogy annak idején tényleg átjáró céljából 

vásároltuk meg a közvetlen szomszédjától. Ki is nyitottuk a „nagyközönség” számára, de egy 

idő után sorban jöttek a lakóktól a panaszok, hogy azt az éjszakánként sötét átjárót bizonyos 

személyek úgymond „lopakodó útvonalnak” használják, ezért jó lenne, ha az önkormányzat 

lezárná. Engedve a lakók kérésének, mindkét végén lezártuk az ominózus telket. 

Mindkét felet, vagyis azt is, aki azt szeretné, hogy le legyen zárva az a telek, s azt is, aki azt 

szeretné, hogy ott egy járható út legyen, meg lehet érteni. Az önkormányzatnak meg teljesen 

mindegy, hogy van-e ott kerítés, vagy nincs.  

Döntsék el maguk, a lakók, hogy melyik megoldás a kedvezőbb Önöknek, beszéljék meg 

egymás között. Ha a nyitás mellett vannak többen, akkor természetesen elbontjuk a kerítést, s 

megnyitjuk egy gyalog- vagy kerékpárútnak. Tehergépjármű-forgalmat nem javasolok oda, 

mert a Fecske utca annyira keskeny, hogy arra rákanyarodni arról a szűk telekről nemigen 

lehet. 

 

3./ Kátyúzás: 

Az idén is, mint minden évben, fogunk kátyúzni, sőt már meg is rendeltük a munka 

elvégzését. Azt azért megjegyzem, hogy az útjaink nagy része itatott makadámból van, melyre 

jellemző, hogy a téli csapadékos időjárás után a már korábban megbontott ás kátyúmentesített 

út úgymond kidobja magából az utólag beletömködött kavicsokat. Az aszfaltos utakat sokkal 

könnyebb kátyúzni, s kevésbé is mennek tönkre. 

 

4./ Csapadékvíz-elvezető árokrendszer: 

Annak idején, kb. 14 évvel ezelőtt kiépült néhány utcában csapadékvíz-elvezető árokrendszer, 

melyre még az előttem lévő képviselő-testület nyújtott be pályázatot. Hogy-hogy nem a 

pályázatot úgy nyerték el, hogy Kakucsot belvíz-sújtotta településnek minősítették, amit el is 

hittek a pályázatértékelők. Azért ezt az itt élők sem hiszik el.  

Kakucs az ún. Felső-homokhátságon terül el, 30 méter magas homokra épült, eső után is alig-

alig marad meg csak néhol a csapadék, majdnem minden vizet elnyel a talaj.  
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Való igaz, hogy esőzések esetén néhány házhoz befolyik a víz, ami persze nem azért van, 

mert Kakucson annyira kötött talaj lenne, hogy nem tudja elszívni a vizet, hanem azért, mert 

vagy az utcafront lejt lefelé a ház felé, vagy, ha a ház alatt pince van, annak a lejárója lejt úgy 

a ház felé, hogy a teljes vízmennyiség a pincébe folyjon, s ne az úttestre, vagy a háznak, ami 

mellé folyik a víz, nincs megfelelő vízzáró réteggel ellátott alapja, vagy a szomszéd 

magasabbra építette a járdáját, s ezért a mellette lévő ingatlanhoz folyik a víz, s még lehetne 

bőven sorolni a szabálytalan, beázást okozó építkezéseket. 

Nálunk az, hogy valakihez befolyik a víz, vagy elázik a házának az alapja, nem a 

csapadékvíz-elvezető árokrendszer hiánya miatt van, hanem a szakszerűtlen építkezésből 

adódik. Nagyon kevés az a ház - a Fő utcán van néhány olyan -, ami annak idején szakszerűen 

volt ugyan megépítve, de a főút a folyamatos ráaszfaltozás miatt olyan magas lett, hogy 

magasabban van az úttest felszíne, mint a ház alapja. Na, ők azok, akik nem tehetnek a 

beázásról, s rajtuk meg is próbálunk segíteni. Például ezeknél a házaknál az önkormányzat 

költségére lett kiépítve a szennyvízcsatorna. 

Egyébként, ha az egész faluban ki akarnánk építeni a csapadékvíz-elvezető árokrendszert, az 

legalább 300 millió forintunkba kerülne. S ha véletlenül pályázaton nyernénk is hozzá pénzt, 

akkor is sokat kellene hozzátennünk, mert 50-60%-os intenzitásnál magasabbra nem szoktak 

kiírni ilyen pályázatokat. Most, hogy máshol az országban állandó ár- és belvízveszély van, 

amire az államnak rengeteget kell költenie, nem hinném, hogy egy olyan település 

csapadékvíz-elvezető árokrendszerének kiépítését támogatnák, ami az ország közepén, sík 

területen, homokon, és folyóktól messze van. Sőt, azt gondolom, hogy ez a szerencsétlen, 

árvíz-sújtotta településekkel szemben nem is lenne tisztességes. 

A kérdésre válaszolva a saját véleményem, hogy nem szabad áldozni többszáz millió forintot 

olyan dologra, ami Kakucson nem okoz problémát. 

 

5./ Játszótér: 

A játszótér hosszú évek óta a központi parkban van, ami nem jelenti azt, hogy jó helyen lenne. 

Csakhogy, mondjanak olyan helyet, ahol jobb helyen lenne? Sokat gondolkodtunk már mi is a 

képviselőkkel ezen, de nem találtunk rá megoldást. A falu közepéhez közel eső alkalmas hely 

a sastelepi tér lenne, de sokan azt mondták, hogy „a cigánytelep mellé azért mégse telepítsünk 

játszóteret, mert nem szívesen vinnék oda a gyerekeiket”. A másik megoldás még, ami 

központi helyen van, a sportpálya mögötti rész, de ott csak akkor lenne célszerű kialakítani 

játszóteret, ha már megvan a terv a terület hasznosítására. A pálya mögött biztosan nem lenne 

gond, hogy a lárma zavarja a lakókat, mert a házaktól az az óvoda mögötti terület elég messze 

van. Igaz, hogy ha meg oda rakjuk, akkor meg majd azt hallgathatjuk, hogy ki volt az az okos, 

aki odatette a játszóteret a pálya mögé, mert az olyan elzárt helyen van, hogy senki nem lát rá, 

s csinálhat ott bárki bármit, nincs ellenőrzés alatt. 

 

Egyébként a lakók panaszát megértem, de a csendháborítás miatti eljárás nem az 

önkormányzat feladata, hanem a rendőrségé. Az önkormányzat részéről csak azt tudjuk 

megtenni, hogy szólunk a körzeti megbízottnak, meg a polgárőröknek, hogy jobban 

figyeljenek oda éjszakánként a játszótéren tartózkodókra, s járjanak el a randalírozókkal 

szemben. 

Persze, ha tudnánk foglalkoztatni közterületfelügyelőt, akkor nekünk is sokkal könnyebb 

lenne, de sajnos nincs rá pénzünk. 

Az is megoldás lehetne, hogy ha éppen nem érhető el a rendőr, vagy a polgárőrök, a lakók 

fogjanak össze, s zavarják el közösen a csendháborítókat. Azt gondolom, hogy ha én, vagy 

akár a jegyző, egyedül odamennénk éjszaka, hogy elzavarjuk a fiatalokat, csak kinevetnének 

bennünket.  
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Különben, minden egyes Lapozgatóban benne van mind a rendőr, mind a polgárőrök száma, 

bárki felhívhatja őket, ha rendzavarást észlel. 

 

A játszóteret és a hozzá tartozó kerítést szakértő tervezte, aki azt mondta, hogy a főút mellé 

felesleges a kerítés, mert ott olyan nagy az árok, hogy azon át egy gyermek felügyelet mellett 

nem tud kimenni a főútra. 

 

A kutyákról meg sajnos csak azt tudom mondani, hogy én még olyan játszóteret nem láttam, 

ahova ne ment volna be kutya. Legfeljebb oda nem tud bemenni, ami magas kerítéssel és 

kapuval körbe van zárva.  

 

Táblát kitehetünk a játszótér mellé, csak félek, hogy senki nem fog törődni vele, hogy mi van 

ráírva. 

 

Balogh János alpolgármester: 

 

Lehet, hogy nem lesz sok foganatja a táblának, de szerintem mégiscsak próbáljuk meg, hogy 

kiteszünk egyet. Írjuk rá, hogy a játszóteret csak este 10-ig lehet használni, és csak 

kisgyerekek használhatják, továbbá, hogy kutyákat a játszótérre bevinni tilos.  

Azzal szemben, aki a táblán lévő rendelkezéseket nem tartja be, eljárhatna a rendőr.  

Abban a polgármester úrnak igaza van, hogy mindent az önkormányzat sem tehet meg, sok 

esetekben nagy szükség van a lakók segítségére is. 

 

Szalay István polgármester: 

 

Megkérdezem a lakókat, hogy van-e még kérdésük, észrevételük. 

 

Kószó Imre helyi lakos: 

 

Várjuk az ígért közvilágítást a Jázmin utcába. 

 

Lenne még egy észrevételem.  

Mivel a lakóparkban egyik utca elején sincs kitéve utcanévtábla, az idegenek csak össze-

vissza keringenek, amíg találnak valakit, aki meg tudja mondani, hogy hol van az az utca, 

amit keresnek. Nem lehetne legalább egy kinyomtatott utcanévtáblát kirakni egy-egy utca 

elejére? 

 

Szalay István polgármester: 

 

Természetesen kellenének utcanévtáblák, de mint minden, az is csak pénzkérdés.  

Néhány éve pályáztunk egy utcanévtáblákat is magában foglaló információs rendszer 

kiépítésére, de sajnos nem nyertünk a pályázaton. Mindenesetre, amint lehet, újból 

próbálkozunk, mert saját erőből nagyon komoly összegbe kerülne az egész településre az 

utcanévtáblák elhelyezése. Papírból azért mégse kellene kirakni az utcaneveket. 

 

Veress Zoltán helyi lakos: 

 

Ha más nem, legalább annyit meg lehetne tenni, hogy a buszmegállókba, az üveglapok közé 

kitenni egy A3-as lapot, amin rajta van Kakucs térképe. Az is sokat segítene a 

tájékozódásban.  
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Szalay István polgármester: 

 

Én régebben már szerkesztettem egy ilyen térképet - ami az egyik Lapozgatóban meg is jelent 

-, azt ki lehet majd rakni a buszmegállókba.  

 

Ha nincs más kérdés, rátérnék a 2. napirendi pontra. 

 

 

2./ Napirendi pont:  Tájékoztató az M5-ös autópálya mögötti önkormányzati tulajdonú 

földterület hasznosítására tett befektetői ajánlatról 

 

Szalay István polgármester:  

 

Az M5-ös autópálya mellett, annak a pálya mögötti részén van az Önkormányzatnak egy 

közel 41 hektáros, szántó művelési ágba sorolt, azonban nagyon gyenge minőségű földje, ami 

szántóföldi növények gazdaságos termesztésére alkalmatlan.  

Ezt a földet már hosszú évek óta próbálgatjuk értékesíteni, köttetett is már az eladásra több 

előszerződés, de a vevők a vételárat az általuk vállalt határidőig nem tudták produkálni.  

Most úgy néz ki, hogy van egy „komoly” vevő, akivel már meg is kötöttük az előszerződést. 

A befektető oda egy 16 MW-nyi termelőkapacitású napelemparkot kíván létesíteni, ami kb. 

egy 8 milliárdos beruházás lenne. 

A 40 hektárból 30 hektár zsúfolva lenne a napelemekkel. Az általuk termelt energia 10 db, 

Kakucs nagyságú település energiaigényét fedezné. Egyébként Magyarországon a napi 

energia-csúcsfogyasztás 6500 MW körül van. 

A terület nettó eladási ára nettó 800,-Ft/m2, miáltal – ha az üzlet összejön – az 

önkormányzatot több mint 300 millió forint fogja megilletni. A vevő már letétbe is helyezte 

egy ügyvéd bankszámláján a bruttó vételárat, aki azt akkor lesz köteles nekünk továbbutalni, 

ha a vevő tulajdonjogát a földterületre a földhivatal jogerősen bejegyezte. 

Mindez nagyon szép, s csak az a szépséghibája a dolognak, hogy a befektetőnek még az idén 

produkálnia kell a kész napelemparkot, mert ahhoz kap uniós támogatást. Nagyon rövid idő 

van hátra az engedélyek beszerzésére, a földterület művelésből való kivonására, stb. 

Ismerve a magyar hivatalos szervek lassúságát, nagyon messze vagyunk még attól, hogy azon 

gondolkozzunk, hogy azt a letétbe helyezett pénzt mire is költsük. 

Mindenesetre, ha összejönne ez az üzlet, akkor a befolyó pénzből nagyon sok mindent meg 

tudnánk oldani.  

 

Mivel az egyösszegű bevételen felül a befektetők Kakucson létrehoznának egy céget is, - 

előzetes számítások szerint - részükről évente további kb. 10 millió forint iparűzési adó-

bevételünk származhat. 

 

Azért kívántam közmeghallgatás elé hozni a témát, nehogy úgy járjunk, mint a dabasiak a 

tervezett cementgyáruk miatt, amit a zöldek megvétóztak, s hosszú huza-vona után végül is 

nem lett belőle semmi.  

Igaz, hogy a mi esetünkben teljesen más a helyzet. A napelemparkra még véletlenül sem lehet 

ráfogni, hogy ne lenne környezetbarát. Kérem Önöket, hogy minél nagyobb körben terjesszék, 

hogy mi lesz itt Kakucson, mert, ha valakinek valami problémája lenne ezzel kapcsolatban, 

szeretnénk, hogy még most kiderülne, s nem a végleges szerződés aláírása után.  

 

Kérem a lakosság véleményét. 
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Kószó Imre helyi lakos: 

 

Véleményem szerint ez az üzlet nagyszerű lenne, főleg, még ha féláron is adnák nekünk az 

áramot. 

 

Szalay István polgármester:  

 

Hát sajnos ez nem így lesz, mert az itt termelt energiát betáplálják és eljuttatják a legközelebbi 

befogadóhelyre, ami Alsópakonyon van. Onnan megy tovább a nagy elosztórendszerbe. 

Állítólag egy ország energiaellátásának csak a 15%-át lehet napenergiából fedezni, s 

Magyarországon jelenleg csak kb. 3%, ilyen energiát termelő erőmű van. 

 

Berki Péter helyi lakos: 

 

Ez egy zöldmezős beruházás, ami nappal termeli az energiát. Amikor minket kiválasztottak, 

az is biztos fontos szempont volt számukra, hogy Kakucson sok a napos óra. 

Egy ilyen beruházás hosszú távra, legalább 30 évre szól, s ha már el vannak helyezve a 

napelemek a területen, azokat nem olyan egyszerű onnan elvándoroltatni. Még 

tulajdonosváltás után sem fogják lebontani, mert az nem éri meg nekik. 

 

Szalay István polgármester:  

 

Azért is örül a befektető, hogy velünk köthet üzletet, mert 1./ egy tulajdonosa van annak a 

nagy területnek, 2./ a tulajdonos az Önkormányzat, 3./ sík a terület, 4./ 500 méterre van az 

autópályától, ami reklámhordozónak is jó. Azt is tudják, hogy a mi földünk mellett 

közvetlenül van egy magánszemélynek egy 30 hektáros területe, amit el kíván adni. Ebből 

már tudhatják, hogy bővítésre is lesz lehetőségük, ha megvásárolják azt a földet is. 

 

Bak Péter helyi lakos: 

 

Hosszú távú földbérleten nem gondolkodott az önkormányzat? Csak és kizárólag a terület 

elidegenítésével oldható meg ennek az erőműnek az idetelepítése? Ha már eladjuk a területet, 

akkor végleg kiengedjük a kezünkből. 

A másik kérdésem: egy ilyen telepnek az üzemeltetéséhez milyen munkaerőforrás szükséges. 

Jó lenne, ha kakucsiak is kaphatnának ott munkát. 

 

Szalay István polgármester:  

 

Mint már mondtam, ez egy 8 milliárd forintos beruházás, ami akkora összeg, hogy könnyen 

kifizetik belőle egy terület vételárát, mert esetükben nem az a meghatározó.  

A beruházás nagyságrendjére tekintettel érthető részükről, hogy nem bérletet kívánnak 

szerezni, hanem tulajdonjogot. 

Egyébként a hektáronkénti nettó 8 millió forintos eladási ár nagyon jó. Kakucson egy hektár 

föld ára 100 ezer és 2 millió forint között van. A termőföld ára átlagban 500 ezer Ft/m2. 

Annak a földnek a minősége sem jó, még a fél %-ot sem éri el a humusztartalma. 

Mezőgazdaságilag nagyon értéktelen terület.  

Mivel abban az időben, amikor érdeklődtek a terület felől, az önkormányzat által a 

hektáronként meghatározott ár 9,5 millió forint volt, én ennyit mondtam nekik. Ők 

megfontolták az ajánlatot, s azt mondták, hogy 8 millió forintért érdekelné őket a terület. 
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Bevittem a testület elé az ajánlatot, akik azt elfogadták, így megköttethetett az üzlet. Azt 

gondolom, hogy ha sikerül, akkor az egy lottó ötössel fog felérni. 

 

Az solarpark üzemeltetéséhez csak néhány ember kell. Akkor kellenek többen, amikor 

elhelyezik a területen a napelemeket, azt követően márcsak a karbantartásukra, meg a 

felügyeletükre kellenek néhányan. A karbantartásuk speciális szakértelmet igényel, arra bárki 

nem jelentkezhet, viszont néhány biztonsági őrt, fűkaszálót biztosan fel fognak venni.  

 

Más, lakosságot közvetlenül érintő hozzászólás, javaslat nem lévén, az ülés 

közmeghallgatásra vonatkozó részét bezárom. 

 

Megköszönöm a hozzászólásokat, a türelmet és az őszinte kritikákat. 

 

Megköszönöm azon lakosoknak a részvételét, akik a továbbiakban nem kívánnak jelen lenni a 

testületi ülésen. 

 

Öt perc szünetet rendelek el. 

 

5 PERC SZÜNET 

 

3./ Napirendi pont: Javaslat a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata Társulási 

Megállapodása módosításának elfogadására  

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

A képviselők részéről a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel. 

 

Szalay István, polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatnak megfelelően 

döntsetek a módosított társulási megállapodás elfogadásáról. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja egyhangúan - 4 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

42/2013. (05. 29.) Határozata: 

A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata Társulás –  

Társulási Megállapodásának elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Társult Önkormányzatok 

„Együtt” Segítőszolgálata Társulás - Társulási Megállapodásának módosított, egységes 

szerkezetű változatát a Határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 

 

Határidő:  2013. június 30.  

Felelős:  Polgármester  
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A 42/2013. (05. 29.) Határozat 1. számú melléklete: 

 

 

„MEGÁLLAPODÁS  

(módosított, egységes szerkezetben) 

TÁRSULT ÖNKORMÁNYZATOK „EGYÜTT” SEGÍTŐSZOLGÁLATA 

TÁRSULÁSÁRÓL 

 

Dabas Város Önkormányzatának, Inárcs Nagyközség Önkormányzatának, Kakucs Község 

Önkormányzatának, Újhartyán Község Önkormányzatának, Újlengyel Község 

Önkormányzatának Képviselő-testületei Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 87. §, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 62-65/A. §-aiban meghatározott kötelező szociális alapellátások, 

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

39-40. és 43. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak közös 

megvalósítása érdekében szociális alapellátási és gyermekjóléti szolgáltatás közös 

fenntartásában állapodtak meg 2013. június 30. hatállyal, határozatlan időtartamra. A társult 

önkormányzatok a köztük létrejött megállapodást az alábbiak szerint módosítják és egységes 

szerkezetbe foglaltan adják ki: 

 

1. A társulás neve, székhelye: 

Neve: Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata 

Székhelye: 2373 Dabas, Áchim u. 6. 

Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe 

 

2. A társulás tagjainak neve, telephelyei: 

 

2.1. A társulás tagjai (alapítói): 

 

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2370 Dabas, Szent István tér 1/b. 

Polgármester: Kőszegi Zoltán 

Lakosságszám: 16.777 Fő 

 Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2365 Inárcs, Rákóczi u. 4. 

Polgármester: Dr. Gál Imre László 

Lakosságszám: 4.483 Fő 

 Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő u. 20. 

Polgármester: Szalay István 

Lakosságszám: 2.715 Fő 

 Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2367 Újhartyán, Fő út 21. 

Polgármester: Schulcz József 

Lakosságszám: 2.760 Fő 

 Újlengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2724 Újlengyel, Kossuth L. u. 69. 

Polgármester: Petrányi Tamás 

Lakosságszám: 1.764 Fő 
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2.2. A társulás irányító szervének neve, székhelye: 

Társult Önkormányzatok Segítőszolgálata Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási 

Tanács) 

2373 Dabas, Áchim u. 6. 

 

2.3. Intézmény neve 

       Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai  

        2373 Dabas, Áchim u. 6. 

 

2.4. A társulási megállapodás határozatlan időtartamú 

 

2.5. A társulás önálló jogi személy, döntéshozó szerve a Társulási Tanács 

  

2.6. A társulás besorolása gazdálkodása alapján: önállóan működő 

 

A társulás pénzügyi, számviteli és gazdálkodási feladatait az önállóan működő és gazdálkodó 

Dabasi Polgármesteri Hivatal látja el. A társulás gazdálkodására a költségvetési szervek 

gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, költségvetési rend szerint gazdálkodó, 

önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv. A társulás és a közös fenntartású intézmény 

éves költségvetésnek és zárszámadásának fenntartói jogait a Társulási Tanács gyakorolja. 

A társulás költségvetésével kapcsolatos felügyelet rendjét a Társulási Tanács gyakorolja. 

 

3. A társulás célja: 

 

A társult önkormányzatok közös összefogással a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62-65/A. §-ában meghatározott feladatok teljesítésére, 

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

39-40. és 43. §-aiban meghatározott gyermekjóléti szolgálat és családi napközi 

működtetésének hatékonyabb ellátására szerződnek. 

 

4. A társulás tevékenységi köre: 

Alaptevékenysége: 

889 900 M. n. s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

 

- 841 126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

- 889 201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

- 889 921 Szociális étkeztetés 

- 889 922 Házi segítségnyújtás 

- 889 923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

- 889 924 Családsegítés 

- 889 926 Közösségi szolgáltatás (kivéve: szenvedélybetegek alacsony küszöbű 

ellátása) 

- 889 102 Családi napközi  

 

A társulás vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai az 1993. évi III. tv. (Sztv.), az 1/2000 

(I. 7.) SzCsM rendelet, az 1997. évi XXXI. tv. (Gyer.), valamint a 15/1998 NM. rendelet 
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alapján, valamint az ezekhez kapcsolódó jogszabályok szerint biztosítja az alábbi feladatok 

ellátását: 

 

- az Sztv. 62. §-ában meghatározott étkeztetést 

- az Sztv. 63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtást 

- az Sztv. 65. §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 

(ellátási terület: Dabas) 

- az Sztv. 64. §-ában meghatározott családsegítést 

- a Gyer. 39-40. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgálatot 

- az Sztv. 65/A szakaszában meghatározott közösségi ellátásokat (kivéve       

szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátása, ellátási terület Dabas) 

- a Gyer. 43. § családi napközi biztosítása ellátási szerződés alapján. 

 

A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai működése során folyamatosan 

biztosítani kell a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről 

és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, továbbá a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, és a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) 

Korm. rendelet, valamint a szakmai képesítésre vonatkozó hatályos jogszabályi 

előírások érvényesítését. 

 

5. Az intézmény feladat ellátását szolgáló vagyon, pénzügyi hozzájárulás, ellenőrzés: 

 5.1.  

a. A feladat ellátását szolgáló vagyont a tagok biztosítják, a vagyon feletti 

rendelkezési jogosultság a tagokat hozzájárulásuk arányában illeti meg. Az 

intézmény működéséhez szükséges anyagi eszközöket a fenntartók (Társulási 

megállapodás alapján a társult helyi önkormányzatok) a települések 

lakosságszámának arányában biztosítják, részben az állami költségvetésből 

juttatott normatívákból, részben önkormányzati támogatásból, illetve egyéb 

forrásból. 

b. A társulás megszűnése esetén a Ptk. Közös tulajdon megszüntetésére 

vonatkozó szabályai szerint járnak el az alábbiak figyelembevételével: 

- A szociális alapellátásokra és a gyermekjóléti szolgáltatásokra vonatkozó 

feladatok megvalósítását célzó ingatlanokba, használatra biztosított 

helyiségekben lévő többlet berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan 

tulajdonosát illetik meg. 

- A helyszíni feladatellátáshoz a társult önkormányzatok által, saját 

pénzeszközeikből beszerzett berendezési, felszerelési tárgyak tulajdonjoga 

változatlanul a társult önkormányzatokat illeti meg. 

 

5.2. A tagönkormányzatok által, a megállapodás 5.1. pontja alapján vállalt pénzügyi 

hozzájárulás határidőre történő befizetésének nem teljesítése esetén a határidő lejárta utáni 30 

nappal fizetési felszólítás kiküldésére kerül sor. Amennyiben a társulás tagja a fizetési 

felszólítást követő 30 napon belül nem egyenlíti ki tartozását, úgy a tartozás kiegyenlítéséig a 
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mindenkori jegybanki alapkamat kerül késedelmi kamatként felszámolásra. Amennyiben a 

társulás tagja egy hónapon belül nem egyenlíti ki tartozását, a társulás tagjával szemben 

azonnali beszedési megbízás kerül kiadásra.  

 

5.3. Amennyiben a tagönkormányzat a fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési 

kötelezettségét nem teljesíti a társulás székhelye szerinti önkormányzat a fizetési határidőt 

követő 15. naptól a fizetési kötelezettséget nem teljesítő önkormányzat által a pénzforgalmi 

szolgáltatójának adott felhatalmazása alapján beszedési megbízás benyújtására jogosult. Ha a 

székhely tagönkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, 

úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal 

felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen a korábbi székhely 

önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazása alapján beszedési 

megbízást nyújtson be. 

 

5.4. A társulás ellenőrzéésről a gesztor önkormányzat jegyzője gondoskodik. 

Az ellenőrzés rendje, módja: A Társulás szakmai és gazdasági ellenőrzését éves ellenőrzési 

ütemterv alapján a gesztor önkormányzat jegyzője végzi. Az ellenőrzési ütemtervről a Dabas 

Város Önkormányzata – minden év február 28-ig – határozattal dönt. Az ellenőrzésről 

összefoglaló készül, melynek elfogadásáról – az ellenőrzést követő év március 31-ig – Dabas 

Város Önkormányzata határozattal dönt. 

 

6. A társulás szervezete: 

Társulási Tanács: 

A társult Képviselő-testületek – a mindenkori polgármesterekből – 5 főből álló Társulási 

Tanácsot hoznak létre. Dabas Város Önkormányzatának mindenkori polgármesterét a 

szavazatok 49%-a illeti meg. A Társulási Tanács többi tagja a szavazatok 51%-ával, 

költségvetési hozzájárulásuk arányában rendelkezik. 

 

A társulás vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje, az intézmény 

képviseletére jogosult személy: 

A Társulási Tanács elnöke, alelnöke: 

A Társulási Tanács elnökét a társulás tagjait képviselő polgármesterek maguk közül 

választják, az önkormányzati választási ciklus idejére. Az elnök helyettesítésére a tagok 

évente sorosan egy alelnököt választanak meg. A társulást az elnök, akadályoztatása esetén az 

alelnök képviseli, és látja el az ülés összehívásával, levezetésével kapcsolatos teendőket. 

Amennyiben a Társulási Tanács Elnöke, valamint alelnöke is akadályoztatva van, úgy a 

Társulási Tanács ülését a Társulási Tanács korelnöke hívja össze és vezeti le. 

 

7. A társulási tanács működésének szabályai: 

A Társulási Tanács döntését ülésen, határozattal hozza. 

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha legalább 3 tagja jelen van. A határozatképesség 

akkor állapítható meg, ha a 3 tag között mindenkor jelen van a szavazatok 49%-val 

rendelkező tag. 

Szavazni személyesen vagy a társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes képviselő 

útján lehet. 

 

A javaslat elfogadásához a tagok által képviselt szavazati arány 50%-át képviselő tagoknak és 

további egy tagnak az „igen” szavazata szükséges. 

Az ülést össze kell hívni: 

a) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal 
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b) a társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára 

c) az illetékes helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős szerv 

vezetőjének a kezdeményezésére. 

A Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá. 

A Társulási Tanács jegyzőkönyvének elkészíttetéséről, az illetékes helyi önkormányzatok 

törvényességi felügyeletért felelős szerv vezetőjének – 15 napon belüli – megküldéséről a 

tanács elnöke gondoskodik. 

A társulási tanács zavartalan működéséhez szükséges ügyviteli teendőket a Dabasi 

Polgármesteri Hivatal látja el. 

A Társulási Tanács tagjai évente egy alkalommal – a jövő évi költségvetési koncepció 

készítés időszakában – beszámolnak Képviselő-testületeiknek a társulás működéséről, 

tevékenységéről. 

A Társulási Tanács ülésein a társulás tagönkormányzatainak jegyzői tanácskozási joggal részt 

vehetnek. 

 

8. A társulásra átruházott hatáskörök: 

 

A társult Képviselő-testületek – önkormányzati rendelet egyidejű alkotásával vagy 

módosításával, illetve szervezeti és működési szabályzatuk módosításával – az alábbi 

hatáskörök gyakorlását ruházzák át a társulásra, melyekben való döntési jogkör a Társulási 

Tanácsot illeti meg: 

 

- A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai intézményvezetőjét a 

Társulási Tanács a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiírt pályázat alapján 

nevezi ki. Az intézményvezetővel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat a 

Társulási Tanács elnöke látja el. Az intézmény alkalmazottai felett a 

munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A társulásban részt vevő 

önkormányzatok polgármestereit egyetértési jog illeti meg a saját települést 

képviselő közalkalmazott kinevezése tekintetében. 

- Az intézmény alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának 

jóváhagyása. 

- Az intézmény költségvetési és zárszámadási tervezetét a Társulási Tanács 

fogadja el. Az intézmény költségvetésének év közbeni módosítása esetén 

azonos eljárási rend irányadó. 

- Feladatai továbbá: 1993. évi III. tv. 92/B. pontja, valamint az 1997. évi XXXI. 

Tv. 104. §-ban meghatározott fenntartói feladatok ellátása. 

 

9. A társulás, tagsági jogviszony megszűnése, csatlakozás a társuláshoz: 

 

   Jelen társulási megállapodás – társulás megszűnik: 

- a társulásban részt vevő Képviselő-testületek általi közös megegyezéssel 

történő megszüntetéssel, 

- amennyiben a tagok száma – felmondás következtében – egyre csökken, 

- a bíróság jogerős döntése alapján. 

- a törvény erejénél fogva 

- A társulási megállapodást a tagnak felmondani a naptári év utolsó napjával – december 

31-ei hatállyal – lehet, melyet tartalmazó minősített többséggel meghozott képviselő-

testületi határozatot 6 hónappal korábban kell meghozni, és a Társulási Tanáccsal közölni. 
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- Év közben történő felmondás joga kizárólag a többi társult Képviselő-testület minősített 

többséggel, a megszűnést megelőző 6 hónappal korábban hozott, a felmondáshoz 

hozzájárulást tartalmazó döntése esetén gyakorolható, válik érvényessé. 

- A Társulási Tanács minősített többséggel dönthet a Társulás egy tagjának kizárásáról. A 

minősített többség feltétele, hogy a kizáráshoz kell legalább 3 tag igen szavazata, valamint 

a kizárásról döntő tagönkormányzatok lakosságszámának el kell érnie a társulás 

összlakosságszámának a felét. 

A kizárást megelőzően a Társulási Tanács legalább 2 ízben határidő kitűzésével hívja fel 

az érintett Képviselő-testületet kötelezettségei teljesítésére. 

- A Társulásból kizárt taggal a kizárásakor el kell számolni, és részére az általa a Társulás 

rendelkezésére bocsátott vagyonelemeket vissza kell szolgáltatni.  

- A kizárt tag által a Társulás rendelkezésére bocsátott vagyonelemek kiadása abban az 

esetben elhalasztható, ha a vagyonelemek kiadása veszélyeztetné a Társulás működését. A 

vagyonelemek visszaadása legfeljebb 5 évig halasztható el. Az elhalasztás időtartamára a 

kizárt tagot használati díj illeti meg.  

- A társuláshoz más, a dabasi kistérségben elhelyezkedő, a megállapodás 4. pontjában 

meghatározott feladatok közül legalább kettőt ellátó önkormányzat is csatlakozhat. A 

csatlakozás feltétele, hogy az érintett önkormányzat elfogadja és magára nézve 

kötelezőnek ismerje el jelen megállapodás tartalmát. A Társuláshoz csatlakozni a 

szándéknyilatkozat Társulási Tanácshoz történő beérkezését követő naptári év kezdetén, 

január 1-jei hatállyal lehet.  

- A Társulás megszűnése esetén a Társulás vagyonának felosztása során az 1959. évi IV. 

törvény (a Polgári törvénykönyvről) közös tulajdonra vonatkozó szabályai szerint kell 

eljárni. 

 

10. A Társulás foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

A Társulás által foglalkoztatott közalkalmazottakról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény szabályai az irányadóak. 

A Társulás által alkalmazott többi munkavállaló esetében a munkavállalók jogait a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény tartalmazza. 

A Társulásnál a nem munkaviszonyban ellátott munkavégzésre az 1959. évi IV. törvény (a 

Polgári törvénykönyvről) szabályai vonatkoznak.  

 

Záró rendelkezések: 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

92.  §-a alapján, továbbá a gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen nyújtott ellátásokról, 

azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-a alapján a tagönkormányzatok Dabas 

Város Önkormányzatát bízzák meg a rendelet megalkotására 

 

Társult Képviselő-testületek kijelentik, hogy a megállapodásból, az intézmény fenntartása 

során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, a 

bíróságon keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek.  

 

Dabas, 2013. 06.15. 
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A módosított, egységes szerkezetben foglalt társulási megállapodást a társult 

önkormányzatok képviselő testületei az alábbi számú határozatokkal hagyták jóvá 

- Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  ................Ök. számú határozata 

- Inárcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete.................Ök. számú határozata 

- Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  …........Ök. számú határozata 

- Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete …….......Ök. számú határozata 

- Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete   ….... ....Ök. számú határozata 

 

2013. június 30. 

 

………………………………………………          ph  

          Dabas Város Polgármestere                                             

 

………………………………………………           ph 

          Inárcs Község Polgármestere                                           

 

………………………………………………            ph  

          Kakucs Község Polgármestere                                         

 

………………………………………………             ph  

          Újhartyán Község Polgármestere                                     

 

………………………………………………              ph  

         Újlengyel Község Polgármestere”         

 

 

 

4./ Napirendi pont: Egyebek... 

 

A képviselők az alábbiak szerint fogadták el az „Egyebek” napirendi pont témáit: 

 

4/1. Napirendi pont: Javaslat az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodása módosításának elfogadására  

 

4/2. Napirendi pont:  A Regionális Gazdaságfejlesztési Iroda pályázatfigyelésre és  

-készítésre vonatkozó ajánlatának megtárgyalása 

 

4/3. Napirendi pont:  Döntés nyári napközis szolgáltatás igénybevételéről az Általános 

Iskolában 

 

4/4. Napirendi pont:  Az Újhartyán-Kakucs Szennyvízkezelő Kft. 2012. évi mérlegének, 

eredmény-kimutatásának elfogadása és egyúttal a Kft. megszüntetéséről 

döntés 

 

4/5. Napirendi pont:  Döntés a 2012. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadásáról 

 

4/6. Napirendi pont: Jázmin utcai lakosok térvilágítás kiépítése iránti kérelmének 

megtárgyalása 
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4/1. Napirendi pont: Javaslat az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodása módosításának elfogadására  

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

A képviselők részéről a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel. 

 

Szalay István, polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatnak megfelelően 

döntsetek a módosított társulási megállapodás elfogadásáról. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja egyhangúan - 4 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

43/2013. (05. 29.) Határozata: 

Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás –  

Társulási Megállapodásának elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 87-95. §-ában foglalt szabályoknak, valamint Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló törvény 3. sz. mellékletében - Kiegészítő szabályokban - foglalt 

szempontoknak megfelelően elkészített, Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodását 2013. június 30-i hatállyal jóváhagyja jelen határozat 1. számú 

mellékletének megfelelően. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 

 

A 43/2013. (05. 29.) Határozat melléklete: 

 

„TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2013. .......-i ülésén 

került elfogadásra. 

Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. § rendelkezéseinek értelmében 

az önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási 

feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében felülvizsgálta Társulási 

Megállapodását és módosítás keretében az alábbi új Társulási Megállapodást hozta létre. 
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1. Általános rendelkezések 

 

1.1. Társulás neve: Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás  

1.2. Társulás székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. 

1.3. Társulás működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe 

1.4. A társulási megállapodás időbeli hatálya: a társulás határozatlan időre jön létre 

1.5. Társulás bélyegzője: Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott 

körbélyegző, közepén az Ország Közepe Jeltorony lenyomatával 

1.6. Társulás jogállása: jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a pénzügyi-számviteli, gazdálkodási, 

döntés előkészítési, végrehajtás szervezési feladatait Dabas Város Polgármesteri Hivatala 

látja el.) (Mötv. 95.§ (4) bekezdés). 

1.7.A Társulás lakosságszáma:            fő 

A társulást alkotó települések lakosságszámát a megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza 

 

2. A Társulás célja és a Társulás által ellátható feladatok 

 

2.1. Szervezeti keret biztosítása a települési önkormányzatok kapcsolat- és 

együttműködési rendszerének. 

2.2. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítandó közfeladatok körében ellátandó 

önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi rendszerének 

kialakítása, szervezése, összehangolása, működtetése, fejlesztése önkormányzati társulás 

keretében (térségi feladatellátás). 

2.3. A feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálása. 

2.4. A Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthon fenntartása, üzemeltetése. 

2.5. A területfejlesztési feladatok körében: 

a) vizsgálja és értékeli a térség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait; 

b) kidolgozza és elfogadja a térség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 

figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását; 

c) a térségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a 

meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott 

támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is 

szerepel; 

d) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a 

megyei önkormányzattal és a térségi fejlesztési tanáccsal, a saját térségi fejlesztési programjai 

finanszírozására és megvalósítására; 

e) pénzügyi tervet készít a térségi fejlesztési programok megvalósítása érdekében; elősegíti a 

fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását; 

f) közreműködik a térségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 

válsághelyzetek kezelésében; 

g) koordinálja a térségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt – 

szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; 

h) a térségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi 

szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit; 

i) folyamatosan kapcsolatot tart megyei önkormányzattal, a regionális fejlesztési 

ügynökséggel, a térségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel, a 

fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében; 

j) forráskoordinációt végez, pályázatokat készít tervei megvalósítására, adatokat, 

információkat szolgáltat a területi információs rendszernek, 
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k) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, 

különösen azoknak a térség területét érintő intézkedéseit illetően; 

l) forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához; 

m) képviseli a térséget területfejlesztési ügyekben; 

n) pályázatot nyújthat be a térség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez; 

o) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel 

kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését 

erősítő felhasználását; 

p) az l) és o) pontban és a külön jogszabályban meghatározott források felett rendelkezik. 

 

2.6  Közösségi buszok működtetése keretében: 

A Társulás gondoskodik a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi 

CII. törvény 8. számú melléklet IV. fejezet 2.2.1. pontja szerinti támogatásból beszerzett 

közösségi buszok működtetéséről. 

2.7. Közös építési szabályzatok és közös településrendezési tervek készítésének 

elősegítése, koordinálása 

2.8. A térség közigazgatási ügyintézésének korszerűsítése. 

2.9. Család-, gyermek- és ifjúságvédelem, ifjúsági feladatok térségi szintű koordinálása, 

szervezése, ezen belül: 

a) figyelemmel kíséri és segíti a térségben élő ifjúsági közösségek tevékenységét; 

b) elősegíti a településeken működő, az ifjúságot érintő önkormányzati, civil és informális 

szervezetek koordinációját; 

c) elősegíti a térségben lévő ifjúsági közösségek közötti együttműködést. 

2.10. Térségi esélyegyenlőségi tervek elkészítése, esélyegyenlőségi program 

megvalósítása, esélyegyenlőség megvalósulásának elősegítése. 

2.11. Bűnmegelőzési együttműködés 

2.12. Turizmusfejlesztés, idegenforgalom, ezen belül: 

a) közreműködik a térség idegenforgalmi értékeinek feltárásában 

b) közreműködik a térség turizmusfejlesztési koncepciójának kidolgozásában 

2.13. Térségi közművelődési tevékenységek koordinálása, térségi identitás erősítése, 

kulturális örökség őrzése. 

2.14. Ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás valamint bel- és csapadékvíz-

elvezetés feladatainak összehangolása 

2.15. Térségi foglalkoztatás-politika célok összehangolása. 

 

3. A Társulás szervezete és működése 

 

A társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási 

rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további részletes szabályait a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SzMSz.) a Társulási Tanács állapítja meg. Az 

SzMSz nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést a jogszabályokban és a Társulási 

Megállapodásban szabályozott rendelkezésekkel. 

 

3.1 A társulás szervei 

 

a) Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A társulási tanácsot a 

társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik e 

megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. 

b) A társulási tanács döntését határozattal hozza. 
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c) A társulási tanács megalakul, ha a képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a 

megállapodást és a társulási tanács alakuló ülése kimondta megalakulását. 

d) A társulási tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott, valamint a 

települési önkormányzatok képviselő-testületei által megállapodásban átruházott 

önkormányzati feladat és hatásköröket. 

e) A társulási tanács tagjai közül elnököt és alelnököt választ. Együttes akadályoztatásuk 

esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 

f) A települési önkormányzat képviselő-testülete által eseti helyettesítési, képviseleti joggal 

felhatalmazott képviselő a delegált tagot megillető jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, 

jogai és kötelességei azonosak a tag önkormányzatok delegált tag jogaival és kötelességeivel. 

A társulási tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulás saját maga állapítja 

meg a szervezeti és működési szabályzatában. A társulási tanács működésére egyebekben a 

képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

3.2. A társulási tanács elnöke 

 

a) A társulási tanács az alakuló ülésén, titkos szavazással, tagjai sorából elnököt választ. Az 

elnök személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet. 

b) A társulási tanács elnöke képviseli a társulást. Távolléte és akadályoztatása esetén a 

társulás képviseletét az elnökhelyettes látja el. 

 

3.3 A társulás az alábbi bizottságot hozza létre  

 

 Pénzügyi Bizottság 

 

A társulási tanács a többcélú kistérségi társulás tevékenységének és gazdálkodásának 

ellenőrzése céljából pénzügyi bizottságot hoz létre. 

 

A pénzügyi bizottság elnökét és tagjai több mint a felét a társulási tanács tagjai közül kell 

választani. 

 

Ágazati Bizottságok 

 

A jelen Társulási Megállapodásban foglalt ágazati szolgáltatási feladatok ellátását, a 

megalapozott társulási tanácsi döntések meghozatalát segíthetik elő a Társulás Ágazati 

Bizottságai. A Társulás dönthet ágazati bizottságok megalakításáról. 

 

Az Ágazati Bizottságok maximum 5 főből állnak. 

 

Tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. A bizottságok tagjaira bármely tanácstag javaslatot 

tehet. A bizottság tagjai megválasztása során tagként olyan személy javasolható, aki az adott 

szakterület szakértőjeként dolgozik és tevékenykedik a kistérségben. A bizottságok tagjai 

közé az ágazati szakembereken túl, a finanszírozási, működtetési ügyekben jártas bizottsági 

tagot is kell választani. 

A Társulás munkabizottsági tagjainak megválasztásához a Társulás összes szavazatai 

számához viszonyított többségi szavazat szükséges. A megválasztható személyek számáról 

több jelölt, és szavazategyenlőség esetén a Társulási Tanács elnöksége tagjai választásánál 

kiírt szabályzatot kell alkalmazni. 

 

Eseti Munkabizottság 
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A kistérség sajátos, egy vagy több konkrétan meghatározott feladatának előkészítésére és 

végrehajtására a kistérségi tanács eseti munkabizottságot hozhat létre. 

 

A munkabizottság tagjainak száma az 5 főt nem haladhatja meg. Feladatait és működését a 

létrehozó társulási tanácsi határozatban kell megállapítani. A Tanács a létrehozással egy 

időben, az eseti munkabizottság tagjait az állandó bizottsági tagok választására vonatkozó 

szabályok szerint megválasztja. 

 

3.4. A Társulási Tanács döntései 

 

A társulási tanács döntése határozat 

A társulási tanács döntéseinek előkészítését, végrehajtásuk szervezését a társulás 

székhelyének önkormányzati hivatala, mint a társulás munkaszervezete látja el. 

A társulási tanács ülésein az önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek. 

 

3.5. A döntéshozatal módja 

 

A társulás minden tagját egy szavazat illeti meg. 

A társulás akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező tagok 

jelen vannak. 

A társulási tanács érvényes döntéséhez annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja 

a jelen levő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 

egyharmadát. 

A megállapodásban meghatározott döntéshez minősített többség szükséges. A minősített 

többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő 

tagok szavazatának több mint a felét, és az általuk képviselt települések lakosságszámának 

felét. 

Minősített többség: Mötv. 95.§ (3) a társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben 

a képviselő-testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni 

Mötv. 50. § Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. pontjában foglalt, továbbá a 

törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az 

önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság 

megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) 

bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez 

42.§ 

2.) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe 

utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás; 

5.) önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási 

megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból 

történő kiválás; 

6.) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati 

szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 

7.) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 

46.§ 

c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt 

pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás 

az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 

88.§ 
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(2)A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott 

döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás 

megszüntetéséhez 

89.§ 

(2)A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, 

legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási 

tanácsot értesíteni kell. 

3) A társulási tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizárásról. 

 

Az önkormányzatok külön megerősítő döntését igénylő esetekben bármely társulási tag 

képviselő-testületének eltérő véleménye esetén a tanács a döntést újratárgyalhatja. Az 

újratárgyalást a mérlegelhető okok, és indokok megjelölésével az aggályokat megfogalmazó 

testület polgármesterének kell a társulás elnökénél bejelenteni. Az újratárgyalás során a 

konszenzust lehetőleg létre kell hozni. A megegyezés hiányában, ha a döntésnek pénzügyi 

kihatása van, és a megállapodást alapos ok nélkül meg nem kötő önkormányzat hibájából a 

társulásnak kára származik, úgy az igazolt kárt az azt okozó köteles a társulásnak megfizetni. 

A megállapodást alapos ok nélkül meg nem kötő, vagy azt akadályozó önkormányzat 

lakossága, a megállapodásban biztosított szolgáltatásokat nem veheti igénybe. A társulási 

tanács tagjai számára ajánlást fogalmazhat meg. Az ajánlás olyan szervezési vagy más 

megoldási javaslatot tartalmaz, amelynek elfogadása a közszolgáltatások igénybevételét 

hatékonyabbá teheti. Az ajánlás tartalmazza a közös közszolgáltatás hatékonyabb 

működtetéséhez szükséges paramétereket. Az ajánlás nem kötelező erejű, a 

tagönkormányzatok döntenek az ajánlásban foglaltakat elfogadásáról. 

 

4.A társulás tagjának jogai és kötelezettségei 

 

4.1. A társulás tagjának jogai 

 

a) A Társulási Tanácsban minden tag egy szavazattal rendelkezik. 

b) A tag képviselője útján részt vehet a társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, 

feladatainak meghatározásában, döntéseinek meghozatalában, a társulás szervezetének és 

működési szabályainak kialakításában. 

c) A tag képviselője választhat és választható a társulás szerveibe, tisztségeire. 

d) A tag képviselője a társulási tanács ülésein teljes joggal képviseli a tagönkormányzat 

érdekeit. 

f) A tag a társulási tanács döntése alapján részesedhet a társulás tevékenysége révén elért 

pénzbevételekből. 

g) Javaslatot tehet a társulást érintő bármely kérdésben, jogosult a társulás törvénysértő 

határozatának észrevételezésére és megtámadására. 

h) Kérdést, javaslatot, indítványt tehet a társulás tisztségviselőihez és szerveihez, 

felvilágosítást kérhet tőlük a társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon 

belül kötelesek választ adni. Betekinthet a társulás dokumentumaiba, irataiba. 

i) Ha egy napirendi pont tárgyalásánál kisebbségben marad, joga van kisebbségi véleménye 

rögzítésére. 

 

4.2. A társulás tagjának kötelezettségei 

 

a) A társulási megállapodásban, a társulás által ellátott közfeladatokra vonatkozó külön 

megállapodásokban , valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak betartása. 
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b) Képviselője útján rendszeres részvétel a társulás szerveinek munkájában, elősegítve a 

társulási célok és feladatok közös megvalósítását. 

c) A társulás határozatainak végrehajtása 

e) A társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseinek a társulás vezetőjével 

való egyeztetése, illetve a társulással való írásbeli közlése. 

f) Befizetési kötelezettségének határidőre történő teljesítése. 

g) A társulás feladatkörébe tartozó, és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok, 

információk továbbítása a társulás munkaszervezetéhez. 

h) A társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a vagyon 

megóvása, annak gyarapítására való törekvés. 

i) A Szervezeti és Működési Szabályzatban a tagok jogaira és kötelezettségeire vonatkozó 

további szabályok megtartása. 

 

5. A Társulás pénzügyi forrásai, gazdálkodása és beszámolási kötelezettsége 

 

5. 1. A társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat 

kell alkalmazni. 

5. 2. Költségvetését önállóan, határozatban állapítja meg és a székhely önkormányzat 

részvételével fenntartott Dabas Város Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik annak 

végrehajtásáról. 

5. 3. A gazdálkodás pénzügyi forrásai: 

a) központi költségvetési támogatás, feladatfinanszírozás 

d) saját bevétel. (bérleti díj, tagok hozzájárulása) 

c) egyéb források, (pályázatok) 

5. 4.A saját bevétel meghatározó része a tagok által fizetett a feladat ellátási megállapodások 

alapján a folyó évi költségvetésben meghatározott társulási hozzájárulás. 

5. 5.A társulási hozzájárulás mértékét feladatonként a társulási tanács minden évben 

költségvetési határozatában állapítja meg. A tagok általi befizetések a társulás vagyonát 

képezik. A megállapított társulási hozzájárulást átutalással, fél évente két egyenlő részletben, 

kell teljesíteni a társulás számlájára. 

A társult önkormányzatok kötelesek a hozzájárulást megfizetni. A megállapított hozzájárulást 

határidőre nem teljesítő tag bankszámlája ellen, a társulás a munkaszervezeti feladatokat 

ellátó hivatala útján jogosult és köteles azonnali beszedési megbízást – inkasszót benyújtani. 

Az azonnali beszedési megbízás benyújtásához szükséges tag önkormányzati felhatalmazás, a 

társulási megállapodás mellékletét képezi. A tagönkormányzat részéről az adott hónap végéig, 

a társulás számláján meg nem fizetett hozzájárulás elmaradásáról és mértékéről a 

munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatal a tagönkormányzatot elektronikus úton azonnal 

értesíti (polgármester, jegyző) és felhívja, hogy 3 napon belül tegyen eleget fizetési 

kötelezettségének. Amennyiben a pénzügyi teljesítés határidőre nem teljesül, akkor 

következik be a késedelmembe esett önkormányzat fizetési számlájáról történő inkasszálás. 

5. 6. A tagok a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Dabas Város Polgármesteri Hivatalt 

a hivatal székhelytelepülésén keresztül az ellátott feladattal arányosan, külön megállapodás 

alapján, a költségvetésében meghatározott mértékig támogatják. 

5.7. A társulás tagjai általi befizetések kezelésével és felhasználásával összefüggő 

gazdálkodási feladatokat a társulási tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatala útján 

végzi. 

5.8. A társulás költségvetésének elfogadását, illetve beszámolási kötelezettségét az Áht. 

vonatkozó előírásai figyelembe vételével kell teljesíteni. 

5.9. A társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, 

gazdálkodó szervezetet alapíthat, gyakorolja az alapítói jogokat, kinevezi vezetőiket, ellátja 
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költségvetési felügyeletüket. A társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben 

felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

5.10. A társulási tanácsba delegált képviselők évente legalább egy alkalommal beszámolnak 

képviselő- testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. A társulási tanács 

képviseleti joggal rendelkező tagjai személyesen, vagy megbízottjuk útján figyelemmel 

kísérik az általuk képviselt településen a társulás által ellátott tevékenysége színvonalát, és a 

településen feladatot ellátó, a társulás, vagy intézménye által foglalkoztatott szakdolgozók 

munkáját. A feladat ellátás tapasztalatairól, az észlelt esetleges hiányosságokról szükség 

szerint, illetve haladéktalanul tájékoztatja az elnököt, és a munkaszervezet vezetőjét. 

5.11. A társulás által a tag önkormányzatokkal kötött megállapodások alapján az adott 

településen ellátott egyes feladatokhoz biztosított állami finanszírozás jogszabályban 

meghatározott feladatmutatóinak bármely okból (téves adatszolgáltatás, munkafegyelem 

sértés, stb.) nem teljesítése esetén bekövetkező, a Társulást terhelő esetleges visszafizetési 

kötelezettség azt a tag önkormányzatot terheli, amelyiknek illetékességi területén a 

visszafizetésre okot adó körülmény kimutathatóan keletkezett. 

 

A társulás tevékenysége és gazdálkodásának ellenőrzési rendje 

 

A társulás gazdálkodásának ellenőrzését a társulás Pénzügyi Bizottsága végzi. 

 

7. A kiadmányozás és a kötelezettségvállalás rendje 

 

7.1. A társulás költségvetési határozatában szereplő előirányzat terhére a társulási tanács 

elnöke vagy az általa meghatározott személy vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult 

utalványozásra. 

7.2. A társulás ügykörében keletkező iratok, levelezések kiadmányozása, a 

kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás pénzügyi ellenjegyzése a munkaszervezeti 

feladatokat ellátó hivatal vonatkozó szabályzatai szerint történnek. 

 

8. A társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek 

gyakorlásának rendje 

 

8.1. A társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a társulást illeti meg. 

8.2. A társulás megszűnése esetén a vagyonát a társulás tagjai között fel kell osztani. 

8.3. A Társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a társulás 

vagyonából a követelések, és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a 

költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A társulás 

megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet oly 

módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. 

8.4. A létrejött vagyon célvagyon. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó 

vagyoni igények kielégítése során, a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat 

alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladatok ellátását nem 

veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. A közös tulajdonban történő 

elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló 

használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás 

biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. 

 

9. Társulási megállapodás módosítása, kizárás, kiválás, csatlakozás és a társulás 

megszüntetésének szabályai 
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9.1. A társulási megállapodást a társulás tagjai módosíthatják, törvényben meghatározottak 

szerint módosítják, illetve a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon 

belül felülvizsgálják. 

9.2. A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. 

9.3. A kiválásról és a társuláshoz való csatlakozásról szóló – minősített többséggel hozott – 

döntést a települési önkormányzat képviselő-testülete legalább hat hónappal korábban köteles 

meghozni, és azt a társulás tagjaival közölni, amit azok kötelesek tudomásul venni. 

9.4. A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári 

év utolsó napjával a társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban 

meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 

9.5. A tagok a társulási megállapodás felülvizsgálata, valamint a társulás átalakulása esetén, 

- a társulási megállapodás hatályba lépésének időpontjára,- élhetnek a kiválás lehetőségével 

9.6. A társulásból kiváló tagnak az általa a társulás részére szolgáltatott, a kiválásig fel nem 

használt, tagdíjon felüli egyéb vagyoni hozzájárulása visszajár. 

9.7.A társulásból történő kiválás, kizárás esetén a bevitt vagyon kiadására csak abban az 

esetben tarthat igényt a kiválni szándékozó, illetve kizárt tag, ha ez által nem veszélyezteti a 

társulás feladatainak jövőbeni ellátását. 

9.8. A vagyonvesztés megakadályozása érdekében a kiváló, illetve kizárt tag a társulással 

kötött megállapodás alapján a vagyon használatáért díjra jogosult. 

 

9.9. A társulás megszűnik: 

a) a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult; 

b) ha a társulás tagjai a Mötv. 88.§ (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák; 

c) törvény erejénél fogva; 

d) bíróság jogerős döntése alapján; 

 

10. Záró rendelkezések 

 

10.1. A Társulás tagjai a Társulási Megállapodásban írtak vonatkozásában határozatlan időre 

szóló együttműködést vállalnak. 

10.2. Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás 

között tárgyalásos formában egyeztetni. Vitás kérdésekben a közigazgatási - és munkaügyi 

bíróság dönt. 

10.3. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó 

jogszabályok és az SZMSZ rendelkezései az irányadók. 

 

11. Társulási megállapodás mellékletei 

 

1. melléklet: A társulást alkotó települések lakosságszáma 

2. melléklet: Az azonnali beszedési megbízás benyújtásához szükséges tagönkormányzati 

felhatalmazás” 
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4/2. Napirendi pont:  A Regionális Gazdaságfejlesztési Iroda pályázatfigyelésre és  

-készítésre vonatkozó ajánlatának megtárgyalása 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

 

A képviselők részéről a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel. 

 

 

Szalay István, polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatnak megfelelően 

döntsetek az ajánlat elfogadásáról. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja egyhangúan - 4 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2013. (05. 29.) Határozata: 

Pályázatfigyelésre és -készítésre vonatkozó ajánlat elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Regionális 

Gazdaságfejlesztési Iroda Kft. (1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8., III. lph., 3. emelet 11.) 

Pályázatfigyelésre és -készítésre vonatkozó - 1568098/2013. számú - ajánlatát az abban 

foglaltaknak megfelelően. 

A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Szalay István polgármester Urat, hogy az 

Önkormányzat nevében megrendelje a Kft. ajánlatában szereplő ún: „Két európai uniós 

pályázati ciklust is érintő szolgáltatási csomag”-ot, mely tartalmaz: 2 évre szóló (2015. május 

31-éig tartó) pályázati tanácsadást, pályázatkeresést, pályázatfigyelést és az összes pályázat 

elkészítésének teljes díját (adminisztrációs és pályázatírási díj, üzleti terv elkészítésének díja, 

stb.). 

A teljes körű szolgáltatás 2 éves díja: 78. 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 99.060,-Ft, mely összeget 

a Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 

elkülönít. 

A Testület felkéri a Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a fenti összeget a Kft.-nek az OTP 

Banknál vezetett 11731001-20689892-00000000 számú számlájára a határozat meghozatalát 

követő napon átutalni szíveskedjék. 

 

Határidő:  a határozatban foglaltak szerint, 

Felelős:  Polgármester, Pénzügyi Csoport 
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4/3. Napirendi pont:  Döntés nyári napközis szolgáltatás igénybevételéről az Általános 

Iskolában 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

Marton Ilona iskolaigazgató, képviselő: 

 

Tavaly 25 gyerek volt a nyári napköziben, most meg már – annak ellenére, hogy még meg 

sem hirdettük – már több mint 30-an jelezték, hogy szeretnének jönni. Ha meghirdetjük, hogy 

lesz nyári napközi, a jelentkezők száma a duplájára is emelkedhet. Mivel naponta 2 

pedagógus lesz a gyerekekkel, s pedagógusonként 15 gyermek éppen elegendő, nem tudunk 

csak 30 gyereket fogadni egy napra, és a jelentkezők közül is csak azokat tudjuk fogadni, 

akiknek mindkét szülője dolgozik.  

 

Szalay István, polgármester:  

 

Ha lesz helyetek, fontoljátok meg, hogy fogadjátok azt a gyereket is, aki problémás, annak 

ellenére is, hogy otthon van az egyik szülője. 

 

Marton Ilona iskolaigazgató, képviselő: 

 

Konkrétan kikre gondolsz? 

 

Szalay István, polgármester:  

 

Például az SNI-s, meg a 3H-s gyerekekre, akiknél fontos a szocializáció, az, hogy 

közösségben legyenek. 

 

Marton Ilona iskolaigazgató, képviselő: 

 

Mindenesetre, ha nagyon sok jelentkező lesz, valamilyen szempont szerint válogatnom kell 

közülük, s a legjobb megoldást abban látom, hogy először is azokat a gyerekeket fogadjuk, 

akiknek mindkét szülője dolgozik, s így napközben nincs, aki felügyelni tudjon rájuk. 

Természetesen, ha marad hely, fogadjuk azon gyerekeket is, akiknek a szülője otthon van, 

viszont szociálisan kedvező lenne a közösségben való hasznos időtöltésük. 

 

Szalay István, polgármester:  
 

Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 2. mondatát 

egészítsük ki azzal, hogy „az Önkormányzat az Iskola részére a nyári napközi megkezdése 

előtt elszámolásra átadja a megítélt 400.000,-Ft-ot, mely összeggel az Iskola elszámol az 

Önkormányzat felé a napközi befejezését követő 30 napon belül”, továbbá az utolsó 

mondatban szereplő szöveg helyett, mely az alábbi: „az Önkormányzat a nyári napközi idejére 

a gyermekek étkezési térítési díjának támogatásához hozzájárulni nem tud” helyébe az alábbi 
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szöveg lépjen: „a nyári napközis táborban részt vevő gyermekek részére az étkeztetést az 

Önkormányzat Konyhája biztosítja. A gyermekeknek az étkeztetés költségeire az általános 

iskolásokra meghatározott étkeztetési térítési díjat kell megfizetniük, kivéve azon 

résztvevőket, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, mivel az ő 

étkeztetésük költségeit az Önkormányzat finanszírozza”. 

 

A fentiek figyelembevételével kérem a határozat meghozatalát. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja egyhangúan - 4 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

45/2013. (05. 29.) Határozata: 

Nyári napközis szolgáltatás igénybevételéről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Kakucsi Általános Iskola 

igazgatóját nyári napközis tábor megszervezésére a 2013. július 1-jétől 19-éig tartó időszakra. 

 

A Képviselő-testület a költségekre a 2013. évi költségvetésében 400.000,-Ft-ot különít el az 

ingatlanbevételek terhére.  

Az Önkormányzat az Iskola részére a nyári napközi megkezdése előtt elszámolásra átadja a 

megítélt 400.000,-Ft-ot, mely összeggel az Iskola elszámol az Önkormányzat felé a napközi 

befejezését követő 30 napon belül. 

 

A nyári napközis táborban részt vevő gyermekek részére az étkeztetést az Önkormányzat 

Konyhája biztosítja. A gyermekeknek az étkeztetés költségeire az általános iskolásokra 

meghatározott étkeztetési térítési díjat kell megfizetniük, kivéve azon résztvevőket, akik 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, mivel az ő étkeztetésük költségeit az 

Önkormányzat finanszírozza.  

 

Határidő:  a határozatban foglaltak szerint  

Felelős:  Polgármester, Iskolaigazgató  

 

 

4/4. Napirendi pont: Az Újhartyán-Kakucs Szennyvízkezelő Kft. 2012. évi mérlegének, 

eredmény-kimutatásának elfogadása és egyúttal a Kft.  megszüntetéséről döntés 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést az 5. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

A képviselők részéről a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel. 

 

Szalay István, polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatoknak megfelelően 

döntsetek a Szennyvízkezelő Kft.-vel kapcsolatban. 
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A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja egyhangúan - 4 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2013. (05. 29.) Határozata: 

A Szennyvízkezelő Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegének elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Újhartyán-Kakucs Szennyvízkezelő 

Kft. (2366 Kakucs, Fő u. 20.) 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Polgármester 

.-.-.-.-.-.-.-. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja egyhangúan - 4 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2013. (05. 29.) Határozata: 

A Szennyvízkezelő Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló eredmény-

kimutatásának elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Újhartyán-Kakucs Szennyvízkezelő 

Kft. (2366 Kakucs, Fő u. 20.) 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatását 

elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős: Polgármester 

 

.-.-.-.-.-.-.-. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja egyhangúan - 4 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2013. (05. 29.) Határozata: 

A Szennyvízkezelő Kft. megszüntetéséhez való hozzájárulásról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Újhartyán és 

Kakucs Községek Önkormányzatai 50-50%-os tulajdonában lévő Újhartyán-Kakucs 

Szennyvízkezelő Kft. (2366 Kakucs, Fő u. 20.) tevékenységének a DAKÖV Dabas és 

Környéke Vízügyi Kft.-be (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) történő beolvadása miatt 2013. 

június 30. napjával megszüntetésre kerüljön.  

A Képviselő-testület egyúttal megbízza Szalay István polgármestert, hogy a Kft. 

megszüntetése ügyében az Önkormányzat nevében eljárjon. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős: Polgármester 
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4/5. Napirendi pont: Döntés a 2012. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadásáról 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 6. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

A képviselők részéről a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel. 

 

Szalay István, polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatoknak megfelelően 

döntsetek a 2012. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadásáról. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja egyhangúan - 4 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2013. (05. 29.) Határozata: 

Az Önkormányzat 2012. évi gyermekvédelmi beszámolójának elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete ezen határozat mellékletében 

foglaltaknak megfelelően elfogadja az Önkormányzat 2012. évre vonatkozó gyermekvédelmi 

beszámolóját. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  jegyző 

 

A 49/2013. (05. 29.) Határozat melléklete: 

 

„Kakucs Község Önkormányzata 2012. évi gyermekvédelmi beszámolója 

 

I. Személyi feltételek: 

A törvényben meghatározott, jegyzői hatáskörbe utalt gyámügyi feladatokat 2011-ben három, 

főállású (1 középfokú és két emelt szintű végzettséggel rendelkező) köztisztviselő látta el, 

osztott munkakörben.  

 

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 

biztosító ellátások:  

 

1. Pénzbeli ellátások 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 

A kedvezményt étkezési térítésre, tankönyvtámogatásra, a külön jogszabályban 

meghatározottakra, illetve évi kétszeri alkalommal természetbeni támogatásként – Erzsébet-

utalvány formájában – készétel-, ruházat-, valamint tanszervásárlásra vehetik igénybe a 

kedvezményre jogosultak.  
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatásában  

augusztusban 168 gyermek, novemberben Erzsébet-utalvány formájában 168 gyermek 

részesült. Ez összesen 1.995.200,-Ft állami támogatást jelent, amely nem a község 

költségvetését terheli.    

A jogszabály szerint a nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő, gyámság alatt álló 

gyermekeket nevelők kiegészítő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. 

2012-ben senki nem részesült ebben a kedvezményben.   

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:  

A 2012. év folyamán 142 gyermek részesült ebben a támogatási formában, melynek okai 

főként betegség, kórházi kezelés, váratlan óvodai, iskolai kiadások, melyeket a család rossz 

anyagi helyzete miatt teljes egészében fedezni nem tudott.  

 

A 142 gyermek összesen: 1.255.000,-Ft rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült.  

 

2. Természetbeni ellátások 

 

Tanulói tankönyv támogatás:  

- szülői befizetés                 805.510,-Ft 

- ingyenes tankönyvellátás támogatása:      98 fő x 12.000,-Ft =   1.176.000,-Ft 

                                 Összesen:                   1.981.510,-Ft  

 

- önkormányzati kiegészítés:                                                             371.752,-Ft 

Összesen: 2.376.090,-Ft 

 

Gyermekétkeztetés támogatása:  

-kedvezményes étkezési támogatás-óvoda:    39 fő * 68.000 Ft   =  2.652.000 Ft 

-kedvezményes étkezési támogatás-iskola:      74 fő * 68.000 Ft  =  5.032.000 Ft 

         Összesen:                    7.208.000,-Ft 

 

Újszülöttek részére egészségügyi csomag:     

 

A Jogi- és Szociális Bizottság döntése alapján továbbra is 10.000,-Ft-tal támogatják a kakucsi 

újszülötteket. Ez a támogatás 2012-ben 280.000,-Ft volt, amely Kakucs község 

költségvetéséből lett finanszírozva.  

                                               

3. Gyermekjóléti alapellátások 

 

Személyi és tárgyi feltételek:  

 

A Gyermekjóléti Szolgálat jelenlegi formájában 2006 januárjától működik Kakucs községben. 

A családgondozó személyében 2012-ben nem történt változás, továbbra is Heliné Juris 

Mariann látja el ezt a feladatot.   

 

Az ügyeleti időben továbbra is heti két alkalommal - hétfőn: 12.30-16-ig, szerdán: 9.00-13.00 

óráig kereshetik fel a családgondozót a kliensek az irodában, de munkaidőben telefonon is 

elérhető a Gyermekjóléti Szolgálat a lakosság számára.  

A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi 

fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének az elősegítéséhez, a 

veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, 
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valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. Továbbá szervezési, 

szolgáltatási és gondozási feladatokat is ellát a Gyermekjóléti Szolgálat.  

      

2012-ben a fő tevékenységei az alábbiak voltak:   

 Folyamatosan figyelemmel kísérte a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét. 

 Meghallgatta a gyermekek panaszát és annak orvoslása érdekében megtett a szükséges 

intézkedéseket. 

 A szülőket gyermeknevelési és életvezetési tanácsokkal látta el.  

 Szükség esetén közreműködött a gyermek nevelési tanácsadóba való eljutásához.  

 Elkészítette a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét. 

 Segítette a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását. 

 Jogi segítséget nyújtott az arra igényt tartóknak.  

 Az iskolában a 8. osztályos tanulók számára előadást szervezett a rendőrség 

közreműködésével, az előadás témája az áldozattá válás, illetve 14 éves kortól bevezetett 

büntethetőség volt.  

 A Gyermekjóléti Szolgálat mások által felajánlott ruhák, cipők, játékok szétosztásával 

segítette az arra rászorulókat, ezeket mindig szívesen fogadták a családok és folyamatosan 

igényt tartottak rá.  

 

Helyettes szülői hálózatot nem sikerült továbbra sem kiépíteni a községben.  

 

A kakucsi Gyermekjóléti Szolgálat működteti a jelzőrendszeri hálózatot, amelynek tagjai:  

 Védőnő 

 Iskola és óvoda gyermekvédelmi felelőse. 

 

A jelzőrendszeri értekezletek megtartására kéthavonta kerül sor, de bárki jelezhet a Szolgálat 

felé, ha valahol problémát észlel.  

 

A jelzőrendszeri tagok által benyújtott éves beszámolók a következőket tartalmazták:  

 Az óvoda részéről nem érkezett jelzés a Szolgálat felé, az iskola öt esetben jelzett 

felénk. A védőnővel a jelzett családokban közösen végezték a gondozást.  

 A jelzett problémák jellegük szerint iskolai hiányzások voltak. 

 Az óvoda és az iskola a gyerekeket különböző támogatásokhoz juttatta hozzá. Az 

óvodában a nagycsaládban élő gyermekek 50%-os, a hátrányos helyzetű és a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek 100%-os étkezési támogatást kaptak, valamint ingyen 

látogathatták az óvodai rendezvényeket.  

 Az iskola 100%-os étkezési támogatást biztosított 66 gyermeknek. 14 gyermek 50%-

os étkezési támogatást kapott az elmúlt évben. 77 tanuló pedig rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesült. Az iskola pályázat keretében segíti az arra rászoruló diákok 

felzárkóztatását, az arra rászorulókat lehetőségeihez mérten természetbeni juttatásokkal 

támogatja. Szabadidős programokat nagy számban szerveztek a gyermekek részére, 

amelyekbe igyekeztek a szervezők a szülőket is bevonni.  

 Egészségügyi területről négy alkalommal érkezett jelzés, többnyire szülői 

elhanyagolás miatt, miszerint a szülő a gyermekét nem juttatta el a szükséges orvosi 

vizsgálatokra.  

 Decemberben karácsonyi segélyt kaptak az arra rászorulók, valamint három családot 

segítettek tűzifával.  

 A szabadidős programok megszervezésére a 2012-es évben is nagyszámmal került sor.  
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Alapellátás keretében 34 gyermeket gondoztak és 9 gyermek volt védelembe vétel alatt a 

2012-es évben. A településen élő családok közül 31-el került kapcsolatba a Gyermekjóléti 

Szolgálat és ez összesen 44 gyermeket érintett. Ebben az évben előforduló problémák típusai 

és számai a következők voltak:  

 Gyermeknevelési (87) 

 Magatartászavar, teljesítményzavar (51) 

 Családi konfliktus: szülők egymás közti, szülő-gyermek közti (32) 

 Anyagi (14) 

 Szülők vagy a család életvitele (18) 

 Elhanyagolás (4) 

 Gyermekintézménybe való beilleszkedés (11) 

 

Ezek megoldására a szakmai tevékenység típusai és számai:  

 

Információnyújtás (171), tanácsadás (121), hivatalos ügyekben való közreműködés (16), 

családlátogatás (155), közvetítés más szolgáltatásban (3), első védelembe vételi tárgyaláson 

való részvétel (2), esetkonferencián való részvétel (5), felülvizsgálati tárgyaláson való 

részvétel (1), segítő beszélgetés (15).  

 

A munkához ad segítséget a dabasi irodában - minden hétfőn szakmai vezető irányításával – 

megtartott esetmegbeszélés, ahol a társuláshoz tartozó település minden dolgozója részt vesz 

és beszámol az előző heti munkájáról. Ebben az évben szupervízión is részt vehettek, amely a 

feladatok megoldásában, feldolgozásában nyújtott segítséget. A szakmai fejlődést segíti a 

különböző szakmai konferenciákon való részvétel lehetősége.   

 

Az iskola gyermekvédelmi felelősének beszámolója:  

 

Az iskola tanulói létszáma: 164/167. 

 

Összetétele:  

 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 77 fő, nagycsaládos 63 fő, SNI 7 fő, 

fogyatékkal élő 2 fő, roma tanuló 34 fő, Nevelési Tanácsadó (magatartás zavaros) 19 fő, 

bejáró tanuló 3 fő, integrált oktatásban részt vesz 66 fő, napközis, tanulószobás 81 fő, 50%-os 

étkező 14 fő, háromszori étkezős 69 fő, ingyenes étkező 66 fő, roma kisebbségi oktatás 37 fő. 

 

Felzárkóztató oktató-nevelő munkát végző pedagógusok:  

 

Az iskolában 1 logopédus, 1 gyógypedagógus, 1 gyógypedagógiai asszisztens, 1 gyermek-és 

ifjúságvédelmi felelős, 8 fő osztályfőnök dolgozik.  

 

Az iskola gyermekvédelmi feladatai: 

 

Az ifjúság egy szociális válsághordozó. A kedvezőtlen szociális, gazdasági, családi hatások, 

az érték-és normaválság, az egyre több családban érzékelhető életvezetési problémák miatt 

növekszik a feszültségszint és csökken a probléma-megoldó képesség, ami otthon érezteti 

hatását és leggyakrabban a gyerekeken vezetődik le. Ezek a káros hatások megjelennek az 

iskolában, a gyerekek teljesítmény-, viselkedés- és kapcsolatzavaraiban. Az iskolai 
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gyermekvédelmi az első és legfontosabb jelzőrendszer, hiszen a gyerekek minden problémája 

itt érzékelhető először.  

 

Az intézmény feladata:   

 Felismerjék a problémát. 

 Keressék az okokat. 

 Segítséget nyújtsanak, illetve jelzéssel éljenek az illetékes szakember felé.  

 

Céljuk: 

A gyermekvédelmi munka során a tanulók problémáit minél hatékonyabban kezelni, s ezzel 

megelőzik az esetleges súlyosabbá válásukat.  

 

 Az iskolának a gyermekvédelmi tevékenysége során kitűzött célja az igazolatlan 

hiányzások megelőzése, továbbá a kialakult hátrányos helyzet kompenzálása volt. A 

törvényből eredő szigorítások, továbbá a Gyermekjóléti Szolgálattal való szoros 

együttműködésből eredően szinte minimálisra csökkent az igazolatlan hiányzások száma. A 

gyermekorvossal és a védőnővel való kapcsolattartásuk példaértékű, mindennapos és 

hatékony együttműködés. Továbbra is problematikus azonban a tanulók (szülők) viselkedés- 

és beszédkultúrája, mely a pedagógus-tanuló és tanuló-tanuló viszonylatában is a 

konfliktusforrások 90%-át eredezteti. A jövőben az a legnagyobb küldetésük, hogy az otthoni, 

nap mint nap megtapasztalt „sajátos hangvételű kultúrát” az oktató-nevelő munka során a 

kulturált közösségi együttélésre alkalmassá tegyék.  

 Az iskola esélyegyenlőséget biztosító oktatási tevékenysége során csoportbontást 

végzett négy évfolyamon, egyéni foglalkozásfejlesztést heti 23 órában, sajátos nevelési 

igényű fejlesztést heti 9 órában, szakkört heti 16 órában, napközit, tanulószobát heti 62 

órában.   

 Szabadidős programokat mindkét intézményben szép számmal szerveztek a 

gyermekek részére, amelyekbe igyekeztek a szervezők a szülőket is bevonni.  

  

 A Védőnői Szolgálat részéről négy alkalommal küldtek jelzést a Gyermekjóléti 

Szolgálat felé, többnyire amiatt, hogy a szükséges vizsgálatokra nem vitte el a szülő a 

gyermekét.  Tetvességgel kapcsolatban kirívó eset nem volt. Ruhaosztással, 

élelmiszerosztással igyekeztek enyhíteni a nyomort. A ruhaosztás egész évben folyamatosan 

működik, mely attól függ, hogy milyen mennyiségben és gyakran kapnak kiosztható ruhát, 

cipőt. Sajnos egyre kevesebb. Élelmiszert két alkalommal osztottak a Vöröskereszt 

segítségével, közreműködésével.   

 

Farsangi hét, Tanulmányi- és kulturális versenyek, ÖKO-hét FÜRKÉSZ túra, mozilátogatás, 

egészségügyi vetélkedők, Tanulmányi versenyek, Sportversenyek, KIN (Kakucs Iskolai 

Napok) napok, Szüreti felvonulás, „Szép magyar beszéd” – Kazinczy verseny, Tök Jó Napok, 

„Útravaló” Jótékonysági est a 8. osztályosoknak, Mikulásnap, osztálykirándulások.  

 

Ünnepélyek, megemlékezések, melyről csak betegség esetén hiányoznak a gyerekek: 

 

- Március 15-i Nemzeti ünnep, Tanévzáró- és ballagási ünnepély, Tanévnyitó ünnepély, Aradi 

vértanuk napja, Október 23-i Nemzeti ünnep.  

 

Minden tanuló eljutott legalább két alkalommal moziba, színházba vagy osztálykirándulásra. 

Hátrányos helyzetű tanítványaik 80%-a szerepel az iskolai, illetve közösségi ünnepélyeken 

(útravaló, farsang stb.) Integrációs pályázati forrásból öt tanulónak ruhát, két tanulónak cipőt, 
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14 tanulónak írószereket vásároltak. Ballagó hátrányos helyzetű tanítványaik költségeit 

támogatják általában fele értékben. Nagy eredmény, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók szüleinek 57%-a rendszeresen jár szülői értekezletre, illetve fogadóórára.  

A nevelők kapcsolattartása a szülői házzal dicséretes, intézményvezetői intézkedés három 

alkalommal volt szükséges.  

 

4. Gyermekvédelmi gondoskodás 

 

Hatósági intézkedések:   

 

Védelembe vétel: 2012-ben új védelembe vételre nem került sor. A védelembe vétel alatt 

állók gyámügyi ellenőrzését a felülvizsgálatokat követően 8 esetben sikerült megszüntetni.  

 

Ideiglenes hatályú elhelyezésre, valamint családba fogadásra 2012-ben nem került sor.  

 

Gyermekvédelmi szempontból a település legfontosabb feladatai: 

 

Községünkben az óvodának, iskolának, egészségügynek, családgondozónak köszönhetően a 

jelzőrendszer megfelelően működik. Ennek köszönhetően kevés olyan probléma marad 

titokban, amely hatósági intézkedést igényelt volna. Nagyon fontos a jelzőrendszer 

összehangolt működése, hogy a családokban kialakult probléma megoldása a legkevésbé 

érintse a gyerekeket, s ha érinti, fontos annak időben való észlelése, hogy minél kevésbé 

sérüljön a gyerek. A fent említettek nem kis feladatot jelentenek a gyermekvédelemmel 

foglalkozók számára. 

 

Továbbra is nagy figyelmet kell fordítani az iskolai, óvodai hiányzásokra, valamint a 

fiatalkorúak körében terjedő szabálysértések, bűncselekmények, rongálások megelőzésére. 

2012-ben is előfordultak 10 órát meghaladó igazolatlan hiányzások. Ilyenkor írásban 

értesítettük a szülőt arról, hogy 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a családi pótlék 

folyósítása felfüggesztésre kerül. Sajnos két esetben továbbra is szüneteltetni kellett az 

iskoláztatási támogatást, új szüneteltetés elrendelésére egy esetben került sor.   

 Nagyon fontos a jelzőrendszer tagjaival való kapcsolattartás, mert, ha mindenki 

időben észreveszi, hogy egy-egy gyerek esetében valami nincs rendben, akkor még időben tud 

segíteni annak megszüntetésében. Ehhez természetesen elengedhetetlen a szülő, s főként a 

gyermek együttműködése az iskolával, orvossal, védőnővel, családgondozóval, súlyosabb 

esetben a gyámhatósággal.  

 A prevenciós és szabadidős programokkal kapcsolatosan továbbra is az a 

véleményünk, hogy szükség van a gyerekek szünidőben történő lekötésére, mivel a 

szülőknek nagy gondot okoz a nyári szünetben megoldani gyermekeik felügyeletét. Az 

iskola a tavalyi évben is szervezett nyári táborozást Révfülöpre, amely egyhetes időtartamú, 

valamint továbbra is működik a KGYOK (Kakucsi Gyerekek Országjáró Köre), mely szintén 

a kakucsi gyerekek nyári szünidei kirándulását szervezi. Sajnos a táborozás költségeit nem 

minden szülő tudja biztosítani, ezért a Jogi- és Szociális Bizottság – a község költségvetéséből 

– néhány tanulónak finanszírozza a táborozás költségeit. 2012-ben Révfülöpre 3 tanuló 

mehetett el. Az anyagi támogatást 2013-ban sem szabad elvonni, mert a szülők a mai nehéz 

gazdasági helyzetben egyre nehezebben tudják megoldani gyermekük táboroztatását.    

 Drog-prevencióval az iskola osztályfőnöki óra keretében több alkalommal is 

foglalkozott, s a jövőben is nagy hangsúlyt kell erre fektetnie, hiszen itt valóban a megelőzés 

a fontos.  
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 A Kakucson több éve működő Tömegsport Alapítvány tavaly ismét csatlakozott a 

falunapi rendezvénysorozathoz. Az általuk szervezett programoknak nagyon nagy sikere volt, 

s remélhetőleg továbbra is színesíteni fogják a község ilyen rendezvényeit. A sporttal 

kapcsolatos bemutatók, feladatok minden korosztálynak tartalmas időtöltést biztosítottak, 

több száz embert mozgásra ösztönöztek, amely példaértékű és nagyon egészséges. Ez a civil 

szervezet a jövőben többet fog foglalkozni a nyári programok szervezésével.  

 

A járási rendszer 2013. január 1-jével történő bevezetésével az államigazgatási feladatok 

járásokhoz történő átcsoportosítása jelentősen érintette a gyermekvédelem területét. A feladat- 

átcsoportosításokat követően átkerült a védelembe vétel, az iskoláztatási támogatás 

szüneteltetése és az ideiglenes elhelyezés a járásokhoz. Jegyzői hatáskörben maradt a 

rendkívüli és a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, az óvodáztatási támogatás, valamint a 

gyermekvédelmi ügyekhez szükséges környezettanulmány végzése. A születendő gyermek 

családjogi helyzetének rendezését apai elismerő nyilatkozat megtételével a helyi 

anyakönyvvezető rendezheti, minden más esetet a járásnál kell intézni.” 

 

 

4/6. Napirendi pont: Jázmin utcai lakosok térvilágítás kiépítése iránti kérelmének 

megtárgyalása 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 7. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

A képviselők részéről a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel.  

A témát a jegyzőkönyv közmeghallgatásra vonatkozó része taglalja. 

 

Szalay István, polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatnak megfelelően 

döntsetek a közvilágítási lámpatestek megrendeléséről. 

 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja egyhangúan - 4 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2013. (05. 29.) Határozata: 

A Székesi út melletti lakóparkba közvilágítási lámpatestek kihelyezéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzat a 

település Székesi útja melletti lakóparkba 4 db további közvilágítási lámpatestet állíttasson 

fel. 

A Képviselő-testület elfogadja a Wernervill Kft. (2365 Inárcs, Széchenyi u. 17.) árajánlatát, és 

hozzájárul, hogy Szalay István polgármester úr az Önkormányzat nevében megrendeljen a 

Kft.-től 4 db közvilágítási lámpatest felállítását a Kft. ajánlatában szereplő 299.034,-Ft/db 

egységáron. 
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A Képviselő-testület a költségek fedezésére az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében az 

ingatlanbevételek terhére 1.200.000,- Ft-ot különít el. 

A Képviselő-testület felkéri Szalay István polgármestert a Kft.-vel a tárgyban kötendő 

vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő:  a munkálatok elvégzésére 2013. július 1.  

Felelős:  Polgármester 

 

 

Szalay István, polgármester:  
 

A továbbiakban személyes ügyek tárgyalására tekintettel zárt ülést rendelek el. 

A zárt ülés témája: döntés a „Rónay György” és a „Jó tanuló, jó sportoló” díjak elnyerésére 

tett javaslatokról. 

 

Megköszönöm mindenkinek a nyilvános ülésen való részvételt. 

 

Kmf. 

 

 

Szalay István       Farkasné Szabó Mária 

polgármester                                                    jegyzői feladatokat ellátó aljegyző 

 

 

 

 

Marton Ilona        Oláh József 

képviselő, hitelesítő       képviselő, hitelesítő                                       

   

 

 

 


