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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő utca 20. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y 

 

 

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

(csütörtökön) 14 órai kezdettel, a Kakucsi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében 

megtartott nyilvános testületi üléséről. 

 

 

Jelen vannak a 7 tagú képviselő-testület tagjai közül: 
 

Szalay István              polgármester 

Balogh János             alpolgármester 

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő 

Marton Ilona   képviselő 

Oláh József              képviselő 

 

Továbbá: 

Farkasné Szabó Mária     jegyző 

Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető 

Kovács Kálmán  bizottsági tag 

 

Hiányzik: 

Prohászka Csaba   képviselő 

Tóth Istvánné   képviselő 
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Szalay István polgármester:  
 

Tisztelettel köszöntök mindenkit.  

Megállapítom, hogy a 7 tagú képviselő-testületből 5 képviselő jelen van, a Testület 

határozatképes.  

 

Kérlek benneteket, hogy fogadjátok el a meghirdetett napirendi pontokat azzal, hogy az 

„Egyebek” előtt tárgyaljuk meg Marton Ilona képviselő, iskolaigazgató asszony 

előterjesztését az étkezési térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatára vonatkozóan, s ezt a 

témát vegyük fel egy új napirendi pontba. 

(Az előterjesztés a képviselők részére a meghívó kézbesítését követően megküldésre került.) 

 

A képviselők egyhangúan egyetértettek azzal, hogy a meghirdetett napirenden felül az 

„Egyebek” napirendi pont előtt egy új napirend kerüljön felvételre a polgármester Úr 

javaslata és a képviselő asszony előterjesztése alapján. 

 

A Testület döntésének megfelelően a napirendi pontok a következők: 

 

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosítása  

 

2. A Kakucsi Kökörcsin Óvoda Pedagógiai programjának jóváhagyása 

 

3. A települési kommunális hulladékkezelési feladatok ellátására megkötött 

közszolgáltatási szerződés felmondása  

 

4. A Pest Megyei Romanap támogatása  

 

5. Helyi lakos - kedvezményes árú - telekvásárlás iránti kérelme 

 

6. A Kakucs község intézményeiben alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló 18/2011. 

(XII. 22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

 

7. Egyebek ... 

 

 

A napirendek előterjesztője: Szalay István polgármester 

 

Szalay István polgármester:  
 

A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Szabó Mária jegyzőt, hitelesítésére pedig Dr. Kendéné 

Toma Mária képviselő asszonyt és Balogh János alpolgármester urat javaslom. 

 

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

személyét.  

 

1./ Napirendi pont:  Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. 

(II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása  

 

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

megfelelően döntsenek az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja egyhangúan - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2013. (IX. 02.) önkormányzati rendelete  

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, a szervezetének 

kialakításával és működési rendjének meghatározásával kapcsolatos feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

 

1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„6. § (1) Az Önkormányzat a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében kötelezően ellátja - az Mötv. 13. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak 

figyelembevételével - az SZMSZ 6. függelékében részletesen megjelölt feladatokat, 

figyelemmel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében rögzített feladat- és hatáskörökre. 

(2) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Képviselő- 

testületet illetik meg. A Képviselő-testületet a polgármester képviseli.  

(3) Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és szervei  

a) a Képviselő-testület bizottságai 

b) a polgármester 

c) a jegyző 

d) a Polgármesteri Hivatal 

e) az Önkormányzat társulásai 

látják el.” 

 

2. § A Rendelet 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:    

„(3) Az Önkormányzat a törvényekben előírt kötelező önkormányzati feladatokat 

meghaladóan további feladatot az Mötv. 10. §-ában meghatározott módon vállalhat. Az 

Önkormányzat önként vállalt feladatait az SZMSZ 7. függeléke tartalmazza.” 
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3. § A Rendelet 43. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:    
„(4) A képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó egyes szabályokat a 6. melléklet határozza 

meg.” 

 

4. § A Rendelet 60. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:    
„(4) Ha a jegyző a képviselő-testületi, bizottsági előterjesztés döntési javaslatában 

jogszabálysértést észlel, köteles azt az előterjesztéshez csatolt írásbeli észrevételben jelezni. A 

Képviselő-testület ülésén előterjesztett döntési javaslat esetében a jegyző szóban jelzi, ha a 

javaslat jogszabálysértő. A jegyző jelzését a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.” 

 

5. § A Rendelet 61. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:    
„(3) A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása 

esetén a jegyzőt a polgármester által kijelölt - a jegyzőre vonatkozó képesítési 

követelményeknek megfelelő - köztisztviselő helyettesíti legfeljebb 6 hónap időtartamra.” 

 

6. § (1) A Rendelet 5. melléklete a következő szakfeladatokkal egészül ki: 

a) „841912 Befektetési célú finanszírozási műveletek”, 

b) „841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek”. 

(2) A Rendelet 5. mellékletében foglalt szakfeladatok közül törlésre kerülnek az alábbiak:  

a) „421100 Út, autópálya építése”, 

b) „841906 Finanszírozási műveletek”, 

c) „841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel”. 

 

7. § A Rendelet a következő 6. melléklettel egészül ki:    
 

„Az SZMSZ 6. melléklete 

 

A VAGYONNYILATKOZATOK KEZELÉSÉNEK, NYILVÁNTARTÁSÁNAK ÉS 

ELLENŐRZÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 

I. A vagyonnyilatkozat benyújtásával kapcsolatos szabályok: 

 

1. A vagyonnyilatkozatokat 2 példányban kell kitölteni, melyből 1-1 példány a 

vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnél marad. 

2. Az önkormányzati képviselő a saját és a hozzátartozói vagyonnyilatkozatát törvényben 

megállapított határidőig, külön-külön zárt borítékban adja át a Jogi és Szociális Bizottság (a 

továbbiakban: Bizottság) elnökének, akinek az átvételnél a jegyző technikai segítséget nyújt. 

3. A vagyonnyilatkozatok átvételét a Bizottság elnöke írásban, átadás-átvételi igazolás 

kitöltésével tanúsítja, melynek 1 példányát a képviselő részére átadja. 

4. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért a 

Bizottság a felelős. 

 

II. A vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével és az eljárással  kapcsolatos szabályok: 

 

1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglaltak 

valóságtartalmának ellenőrzése. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a Bizottságnál 

bárki kezdeményezheti. 

2. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét 

tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye. Amennyiben az eljárásra irányuló 

kezdeményezés nem határozza meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és 
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tartalmát, a Bizottság elnöke a kezdeményezőt hiánypótlásra (kiegészítésre) hívja fel. Ha a 

kezdeményező a hiánypótlásnak 10 munkanapon belül nem tesz eleget, a Képviselő-testület 

az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. Azonos módon jár el a Képviselő-

testület, ha megállapítja a kezdeményezésről, hogy az nyilvánvalóan alaptalan, vagy ha a 

bejelentés névtelenül érkezett. 

3. A Bizottság a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás eredményéről a 

Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja. 

 

III. A vagyonnyilatkozatok kezelésének szabályai, a betekintési jog gyakorlása: 

 

1. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos technikai tevékenységet a jegyző végzi.  

2. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot 

az egyéb iratoktól elkülönítetten, a Polgármesteri Hivatal zárható lemezszekrényében kell 

tárolni. 

3. A betekintési jog gyakorlását a Bizottság elnöke biztosítja.” 

 

8. § A Rendelet a következő 6. függelékkel egészül ki:    
 „Az SZMSZ 6. függeléke 

 

 

Az Önkormányzat által kötelezően ellátott feladatok 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdése szerinti sorrend figyelembevételével 

 

Feladatok megnevezése Jogszabályhely megjelölése vagy a 

feladatellátás alapja 

Feladatellátás 

módja 

1. Településfejlesztés, településrendezés  

1.1. Településrendezés, 

Településfejlesztés, 

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2004. 

(VII. 19.) önkormányzati rendelet 

A Kakucsi 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete  

(a továbbiakban: 

Képviselő-testület)  

és a Kakucsi 

Polgármesteri Hivatal 

(a továbbiakban: 

Polgármesteri 

Hivatal) által 

1.2. Az épített és 

természeti környezet 

védelme 

Az épített környezet alakításáról és  

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény, 

 

A környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

A Képviselő-testület 

és a Polgármesteri 

Hivatal által 

1.3. A helyi építészeti 

örökség  

értékeinek védelme 

Az épített környezet alakításáról és  

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény  

 

A község építészeti örökségének helyi 

védelméről szóló 16./2008. (X. 22.) 

önkormányzati rendelet 

A Képviselő-testület 

és a Polgármesteri 

Hivatal által 
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2. Településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 

gépjárművek parkolásának biztosítása) 

2.1. Köztemető 

fenntartása és 

üzemeltetése  

A temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 5. § (3) bekezdés, 

 

A Kakucs községi temető fenntartásáról, 

rendjéről és üzemeltetéséről szóló 

16./2007. (X. 31.) önkormányzati rendelet 5. 

§ 

SZIGÜ Kft-vel kötött 

üzemeltetési 

szerződés útján 

2.2. Közvilágítás  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 2. pontja 

Az ELMŰ-ÉMÁSZ 

Kft-vel kötött 

üzemeltetési 

szerződés alapján 

2.3. Kéményseprő-ipari 

kötelező közszolgáltatás 

biztosítása 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 

szóló 2012. évi XC. törvény 2. § b) pontja 

Érd megyei jogú 

város 

önkormányzata, mint 

törvényben kijelölt 

szolgáltató által 

2.4. Helyi közutak és  

közterületek fenntartása 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 8. § (1) bekezdés  

 

 

A Kakucsi 

Önkormányzat (a 

továbbiakban: 

Önkormányzat) és a 

Polgármesteri Hivatal 

által 

2.5. Gépjárművek 

parkolásának biztosítása 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. 2. 

pontja 

Az Önkormányzat 

által 

3. A közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése 

3.1. Közterületek 

elnevezése 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. 3. 

pontja és 42. § 8. pontja, 

 

Kakucs község közterületeinek 

elnevezéséről, a házszámozás 

megállapításáról, valamint a házszámtáblák 

elhelyezésének rendjéről szóló 12/2012. (V. 

02.) önkormányzati rendelete 

A Képviselő-testület 

által 

3.2. Közintézmények 

elnevezése 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. 3. 

pontja és 42. § 7. pontja 

A Képviselő-testület 

által 

4. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 

4.1. Háziorvosi ellátás  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 152. § (1) bekezdés a) pont 

Feladat-ellátási 

szerződés által 

háziorvosi 

szolgáltatóval  

4.2. Házi gyermekorvosi 

ellátás  

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 152. § (1) bekezdés a) pont 

Feladat-ellátási 

szerződés által házi 

gyermekorvosi 
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szolgáltatóval 

4.3. Fogorvosi 

alapellátás 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 152. § (1) bekezdés b) pont 

Feladat-ellátási 

szerződés  

által fogorvosi 

szolgáltatóval 

4.4. Alapellátáshoz 

kapcsolódó ügyeleti 

ellátás 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 152. § (1) bekezdés c) pont 

Újhartyán-Inárcs-

Kakucs-Újlengyel 

települések által 

működtetett ügyelet-

fenntartó társulás 

útján 

4.5. Védőnői ellátás  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 152. § (1) bekezdés d) pont 

Feladat-ellátási 

szerződés által 

védőnői szolgálattal 

4.6. Iskola-egészségügyi 

ellátás 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 152. § (1) bekezdés e) pont 

Feladat-ellátási 

szerződés által házi 

gyermekorvosi 

szolgálattal 

5. Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 

rovar- és rágcsálóirtás) 

5.1. Közterületek 

tisztántartása  

A környezet védelmének általános 

szabályairól 1995. évi LIII. törvény 46. – 48. 

§-ai, 

 

A helyi környezetvédelemről, a közterületek 

és ingatlanok rendjéről, 

valamint a település tisztaságáról szóló  

2/2012. (I. 18.) számú önkormányzati 

rendelet 

Az Önkormányzat és 

a Polgármesteri 

Hivatal által 

5.2. Rovar- és 

rágcsálóirtás 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 73. § 

A Polgármesteri 

Hivatal által 

6. Óvodai ellátás 

6.1. Óvodai nevelés  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 2. § (4) bekezdés 

Az Önkormányzat  

intézménye, a 

Kakucsi Kökörcsin 

Óvoda által 

6.2. Sajátos nevelési 

igényű gyermekek 

óvodai nevelése 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 4. § (1) bekezdés r) pontja 

Az önkormányzat  

intézménye, a 

Kakucsi Kökörcsin 

Óvoda által 

7. Kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;  a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása 

7.1. Települési könyvtári 

feladatok ellátása 

 

A kulturális javak védelméről és a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény 64. § (1)-(2) bekezdése 

Az Önkormányzat 

fenntartásában lévő 

Rónay György 

Könyvtár és 

Közösségi Ház útján 

7.2. Közművelődési 

tevékenység ellátása  

A kulturális javak védelméről és a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

Az Önkormányzat 

fenntartásában lévő 

Rónay György 
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évi CXL. törvény 73-81. §  Könyvtár és 

Közösségi Ház útján 

8. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 

8.1. Aktívkorúak 

ellátásával kapcsolatos 

feladatok: 

- foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás 

- rendszeres szociális 

segély 

A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33.§-

37/C. §, 

 

A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2013. 

(IV. 23.) önkormányzati rendelet 11. § 

A Polgármesteri 

Hivatal által 

8.2. Normatív 

lakásfenntartási 

támogatással 

kapcsolatos feladatok 

A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38. § 

- 39. §, 

 

A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2013. 

(IV. 23.) önkormányzati rendelet 12. § 

A Polgármesteri 

Hivatal által 

8.3. Átmeneti segéllyel 

kapcsolatos feladatok 

A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. 

§, 

 

A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2013. 

(IV. 23.) önkormányzati rendelet 13. § 

A Polgármesteri 

Hivatal által 

8.4. Temetési segéllyel  

kapcsolatos feladatok 

A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 46. 

§, 

 

A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2013. 

(IV. 23.) önkormányzati rendelet 14. § 

A Polgármesteri 

Hivatal által 

8.5. Köztemetéssel 

kapcsolatos  

feladatok 

A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. 

§, 

 

A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2013. 

(IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § 

A Polgármesteri 

Hivatal által 

8.6. Méltányos 

közgyógyellátás 

A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § 

(3) bekezdés 

 

A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2013. 

(IV. 23.) önkormányzati rendelet 15. § 

A Polgármesteri 

Hivatal által 

8.7. Szociális étkeztetés  A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. 

§, 

 

A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2013. 

(IV. 23.) önkormányzati rendelet 19. § 

A Társult 

Önkormányzatok 

„Együttsegítő” 

Szolgálata  

Intézményfenntartó 

Társulás útján 

8.8. Házi segítségnyújtás   A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény1993. 

évi III. törvény 63. § 

 

A Társult 

Önkormányzatok 

„Együttsegítő” 

Szolgálata  
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A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2013. 

(IV. 23.) önkormányzati rendelet 19. § 

Intézményfenntartó 

Társulás útján 

8.9. Családsegítés  A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény64. § 

 

A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2013. 

(IV. 23.) önkormányzati rendelet 19. § 

A Társult 

Önkormányzatok 

„Együttsegítő” 

Szolgálata  

Intézményfenntartó 

Társulás útján 

8.10. Gyermekjóléti 

szolgálat 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

39. § - 40. §, 

 

A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 

5/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 9. § 

A Társult 

Önkormányzatok 

„Együttsegítő” 

Szolgálata  

Intézményfenntartó 

Társulás útján 

8.11. Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményekre való 

jogosultsággal 

kapcsolatos feladatok 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

19. § - 20/A. §, 

 

A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 

5/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 7. § 

A Polgármesteri 

Hivatal által 

8.12. Kiegészítő 

gyermekvédelmi 

támogatással 

kapcsolatos feladatok 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/B. §, 

 

A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 

5/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 6. § 

A Polgármesteri 

Hivatal által 

8.13. Rendkívüli 

gyermekvédelmi 

támogatással 

kapcsolatos feladatok 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

21. §, 

 

A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 

5/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 5. § 

A Polgármesteri 

Hivatal által 

8.14. Óvodáztatási 

támogatás 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

20/C. §, 

 

A gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

szóló 149/1997.  (IX. 17.) Korm.rendelet 

68/F. – 68. L. § 

 

A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 

5/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 8. § 

A Polgármesteri 

Hivatal által 

8.15. 

Gyermekétkeztetési 

térítési díj támogatása 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

151. § 

A Polgármesteri 

Hivatal által 

9. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

9.1. Az önkormányzat 

tulajdonában lévő 

lakások, és nem lakás 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint 

az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról 1993. évi LXXVIII. törvény 34. 

Az Önkormányzat 

által 
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céljára szolgáló 

helyiségek hasznosítása  

§, 79. § - 85. §, 

 

A mindenkori önkormányzati éves 

költségvetési rendelet 

10. Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 

10.1. Helyi környezet- 

és természetvédelem 

A környezet védelmének általános 

szabályairól 1995. évi LIII. törvény 46. – 48. 

§-ai, 

 

A helyi környezetvédelemről, a közterületek 

és ingatlanok rendjéről, 

valamint a település tisztaságáról szóló  

2/2012. (I. 18.) számú önkormányzati 

rendelet 

A Polgármesteri 

Hivatal által 

10.2. A környezeti 

állapot figyelemmel 

kísérése, 

adatnyilvántartás és -

szolgáltatás teljesítése 

A környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 12. 

§ (3) bekezdés 

 A Polgármesteri 

Hivatal által 

10.3. Vízrendezés, 

vízkárelhárítás, árvíz- és 

belvízelvezetés 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 4.§ (1) bekezdés f ) pont 

Az Önkormányzat 

által 

10.4. Nem közműves 

ivóvízellátás, 

szennyvízelvezetés 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 4.§ (2) bekezdés b) pont 

Az Önkormányzat 

által 

11. Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás 

11.1. Honvédelmi 

feladatok 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 

valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 

CXIII. törvény 18. § (2) bekezdés c) pont 

A Polgármester és a 

Polgármesteri Hivatal 

által 

11.2. 

Katasztrófavédelmi, 

polgári védelmi 

feladatok 

A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 15. - 16. § 

A Polgármester és a 

Polgármesteri Hivatal 

által 

11.3. Közfoglalkoztatás  A közfoglalkoztatásról és a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 

egyéb törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdés b) pont, 

 

A mindenkori önkormányzati éves 

költségvetési rendelet 

A Polgármesteri 

Hivatal által 

12. Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok 

12.1. Iparűzési adóval 

kapcsolatos feladatok 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. 

§ (1) bekezdés, 

 

A helyi iparűzési adóról szóló 21/2012. (XI. 

23.) önkormányzati rendelet 1. § 

A Képviselő-testület 

és a Polgármesteri 

Hivatal által 

12.2. Kommunális 

adóval kapcsolatos 

feladatok 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. 

§ (1) bekezdés, 

 

A Képviselő-testület 

és a Polgármesteri 

Hivatal által 
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A magánszemélyek kommunális adójáról 

szóló 20/2012. (XI. 23.) önkormányzati 

rendelet 1. § 

12.3. Talajterhelési díjjal 

kapcsolatos feladatok 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdése és a 

26. § (4) bekezdése, 

 

A talajterhelési díjról szóló 4/2012. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 1. § 

A Képviselő-testület 

és a Polgármesteri 

Hivatal által 

13. Sport, ifjúsági ügyek 

13.1. A települési sport-

szervezetekkel való 

együttműködés 

biztosítása,  

sportegyesületek 

támogatása, 

sportlétesítmények 

fenntartása 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) 

bekezdés 

A Képviselő-testület 

és a Polgármesteri 

Hivatal által 

14. Nemzetiségi ügyek 

14.1. A nemzetiségek 

jogainak érvényesítése, a 

helyi nemzetiségi 

önkormányzatok 

munkájának segítése 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdés, 

 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 3/2013. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 8. § 

A Képviselő-testület 

és a Polgármesteri 

Hivatal által 

15. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában 

15.1. Önkéntes faluőrség 

támogatása 

A mindenkori önkormányzati éves 

költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület 

és a Polgármesteri 

Hivatal által 

15.2. Körzeti megbízott 

támogatása 

A mindenkori önkormányzati éves 

költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület 

és a Polgármesteri 

Hivatal által 

16. Hulladékgazdálkodás 

16.1. Települési szilárd 

hulladékkezelési 

közszolgáltatás 

szervezése és fenntartása 

A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 33. -  37/A §-ai 

 

A települési hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló 8/2013. (VI. 17.) 

önkormányzati rendelet 

A HEV-HOR BT-vel 

kötött feladatellátási 

szerződés útján 

16.2. Települési 

folyékony hulladék 

elszállítása és kezelése 

A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 33. -  37/A §-ai 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló 10/2013. (VI. 17.) 

önkormányzati rendelet 

A BÁVIMAX Kft.-

vel és a DAKÖV 

Kft.-vel kötött 

feladatellátási 

szerződés útján 

16.3. 

Hulladékgazdálkodási 

terv készítése 

A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 

14/2004. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 

A Képviselő-testület 

és a Polgármesteri 

Hivatal által 

17. Víziközmű-szolgáltatás 
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17.1. A közműves 

ivóvízellátással és a 

közműves 

szennyvízelvezetéssel és 

-tisztítással kapcsolatos 

víziközmű-szolgáltatási 

feladatok elvégzéséről 

való gondoskodás 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény 1. § (1) bekezdés c) pontja 

 

A DAKÖV Kft-vel 

kötött bérleti-

üzemeltetési 

szerződés alapján 

18. Egyéb feladatok 

18.1. A Polgármesteri 

Hivatal működésének 

biztosítása 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) 

bekezdés 

 A Képviselő-testület 

és a Polgármesteri 

Hivatal által” 

 

9. § A Rendelet a következő 7. függelékkel egészül ki:    

„Az SZMSZ 7. függeléke 

 

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai  

az Mötv. 10. §-a alapján 

 

Feladatok 

megnevezése 

Jogszabályhely megjelölése vagy a 

feladatellátás alapja 

Feladatellátás módja 

1. Szociális jellegű feladatok 

1.1. Bursa Hungarica 

Felsőoktatási 

Önkormányzati 

Ösztöndíj biztosítása  

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról 

szóló 21/2010. (XII. 07.) önkormányzati 

rendelet, 

 

A mindenkori éves önkormányzati 

költségvetési rendelet 

A Kakucsi Önkormányzat 

Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-

testület) és a Kakucsi 

Polgármesteri Hivatal (a 

továbbiakban: 

Polgármesteri Hivatal) által 

1.2. Nyugdíjaskorúak 

szemétszállítási 

díjkompenzációja 

A helyi szociális ellátásokról szóló 

4/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 

16. §, 

 

A mindenkori éves önkormányzati 

költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület és a 

Polgármesteri Hivatal által 

2. Kulturális, Oktatási, Sport feladatok 

2.1. A lakosság 

önszerveződő 

közösségei 

(társadalmi 

szervezetek, 

sportegyesületek, 

civil szerveződések, 

nemzetiségi 

önkormányzatok, 

egyházak) 

támogatása 

A helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 

9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet, 

 

A mindenkori éves önkormányzati 

költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület, a 

Társadalmi és Kulturális 

Bizottság és a 

Polgármesteri Hivatal által 

2.2. Helyi 

rendezvények és 

kulturális programok 

A mindenkori éves önkormányzati 

költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület, a 

Társadalmi és Kulturális 

Bizottság és a 
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támogatása Polgármesteri Hivatal által 

2.3. Testvértelepülési 

kapcsolatok ápolása 

A mindenkori éves önkormányzati 

költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület, a 

Társadalmi és Kulturális 

Bizottság és a 

Polgármesteri Hivatal által 

3. Kitüntetések, elismerések adományozása 

3.1. Kitüntetések 

adományozása 

(Kakucs Díszpolgára 

Cím, Kakucsért 

Érdemérem, Rónay 

György Díj, Jó 

tanuló, jó sportoló 

Díj, Kakucs 

Élsportolója Díj, Az 

év Sportolója Díj) 

A kitüntetések alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 

1/2012. (I. 18.) önkormányzati rendelet 

 

A mindenkori éves önkormányzati 

költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület, a 

Társadalmi és Kulturális 

Bizottság és a 

Polgármesteri Hivatal által 

4. Egyéb feladatok 

4.1. Részvétel 

önkormányzati 

szakmai és 

érdekvédelmi 

szervezetekben, 

társulásokban 

A mindenkori éves önkormányzati 

költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület és a 

Polgármester által 

4.2. A kötelező körbe 

nem tartozó községi 

infrastrukturális 

ellátáshoz szükséges 

beruházások, 

felújítások  

A mindenkori éves önkormányzati 

költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület és a 

Polgármesteri Hivatal által” 

 

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

Szalay István sk.      Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 

 

2./ Napirendi pont:  A Kakucsi Kökörcsin Óvoda Pedagógiai programjának jóváhagyása 

 

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

 

Szalay István polgármester:  
 

Megkérdezem az óvodavezető asszonyt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a programban 

leírtakat. 
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Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető: 
 

Míg az előző pedagógiai programot szakértővel előzetesen véleményeztetni kellett, addig a 

mostanit nem kell. Mindenesetre én ezt az új programot – a kiadása előtt – megmutattam a 

régi szakértőnknek, aki azt mondta rá, hogy egy jól összeállított anyag. 

 

Csak megjegyzem, mert a programban is és az alapító okiratunkban is benne van, hogy 

ellátjuk az SNI-s (sajátos nevelési igényű) gyerekeket, viszont az ő ellátásuk speciális 

szakértelmet igényel.  

Képtelenek vagyunk minden egyes SNI-s gyerekhez megfelelő végzettséggel rendelkező 

szakembert állítani. Például, az egyik gyermekünk fejlesztése céljából szurdopedagógust kell 

megbíznunk, de az ilyen, speciális szakképzettséggel rendelkező nevelőkből nagyon kevés 

van, s ők is úgy le vannak terhelve, hogy több órát már nemigen vállalhatnak. Ugyanilyen 

gondunk a mozgáskorlátozott és a súlyos érzékszervi fogyatékos gyermekek ellátása is. 

A szakemberhiány-problémánk miatt felhívtam a Tankerületet, ahonnan biztosítottak afelől, 

hogy ha végképp nem találunk megfelelő végzettségű fejlesztőpedagógust, majd segítenek 

nekünk. 

 

Marton Ilona képviselő: 
 

Tudomásom szerint a közeljövőben az SNI-s gyerekeket a ceglédi szakértői bizottság fogja 

ellátni, hozzájuk fog tartozni a gyerekek fejlesztése is. Hogy ők kivel fognak szerződést kötni 

a feladatra, az a saját hatáskörük lesz. Úgy hallottam például, hogy a dabasi nevelési 

tanácsadó fogja biztosítani az intézmények számára a gyógypedagógusokat. 

Egyébként a program nagyon jól szerkesztett, javaslom az elfogadását. 

 

Szalay István polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben foglalt határozati javaslat alapján 

az Óvoda Pedagógiai Programjának jóváhagyásáról. 

 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja egyhangúan - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2013. (08. 29.) Határozata: 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt melléklet 

szerinti tartalommal jóváhagyja a Kakucsi Kökörcsin Óvoda Pedagógiai Programját, s 

egyetért a Program azon rendelkezéseivel, amelyekből az Önkormányzatra, mint fenntartóra 

többletkötelezettség hárul. 
 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    óvodavezető  
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3./ Napirendi pont:  A települési kommunális hulladékkezelési feladatok ellátására 

megkötött közszolgáltatási szerződés felmondása  

 

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

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

Azt azért megjegyzem, hogy nem jószántamból mondtam fel a hulladékszállítási szerződést a 

céggel, hanem, mert törvényi kötelezettségünk van rá.  

Nálunk évek óta nagyon jól működik a szemétszállítás, viszont tartok attól, hogy jövőre, az új 

rendszer életbelépése után sokkal többe fog majd kerülni. Most nem okoz gondot, hogy egy-

egy háznál hány kukát, vagy zsákot raknak ki a lakók, el tudjuk vitetni mindet úgy, hogy a 

lakosság ugyanannyit fizet akkor is, ha csak egy kukát tesz ki az utcára, meg akkor is, ha 

többet. Az a célunk, hogy az emberek a szemetet ne az erdőkbe vigyék ki, vagy az utak 

mentén szórják el, hanem nyugodtan tegyék ki az utcára szemétszállításkor, mert elvitetjük 

mindet.  

Hogy ezután hogy lesz, nem tudom, de félek attól, hogy ha le lesz szabályozva, hogy például 

kilónként ennyit, meg ennyit kell fizetnie a lakosnak a szemétért, csak nagyon keveset fog 

kitenni az utcára, a többit máshol próbálja majd eltüntetni. 

 

A képviselők a polgármester úr által elmondottakat tudomásul vették, kérdés, észrevétel 

nem merült fel. 

 

Szalay István polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben foglalt határozati javaslatról. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja egyhangúan - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

70/2013. (08. 29.) Határozata: 

A hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés felmondásával kapcsolatban 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete utólagos hozzájárulását adja ahhoz, hogy 

a polgármester úr a HEV-HOR Kft.-vel (2723 Nyáregyháza, Szegfű u. 11.) 2007. január 1. 

napjától, a hulladékkezelési feladatok ellátására megkötött közszolgáltatási szerződést - a 

hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90. § (5) bekezdése alapján, 6 hónapos 

felmondási idővel - 2014. január 30. napjával az Önkormányzat nevében 2013. július 30-án 

felmondta.  

 

A Képviselő-testület egyúttal felkéri a HEV-HOR Kft.-t, hogy az új közszolgáltatói szerződés 

megkötéséig, de legfeljebb 2014. január 30. napjáig a hulladékkezelési közszolgáltatást a 

településen változatlanul lássa el.  

 

Határidő:  azonnal  

Felelős: polgármester  
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4./ Napirendi pont:  A Pest Megyei Romanap támogatása  

 

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

 

Szalay István polgármester:  
 

A Megyei Romanap augusztus 24-én lett megtartva a futballpályán, a műsorok színvonalasak 

voltak, az emberek jól érezték magukat. A rendezvény mindennemű rendbontás nélkül zajlott 

le, s úgy, hogy még lakossági bejelentés sem érkezett a zajra.  

 

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 döntsenek az előterjesztésben foglalt határozati javaslatról. 

 

Oláh József képviselő: 

 

Jelzem, hogy a szavazáskor, mint a rendezvény egyik szervezője, tartózkodni fogok. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja egyhangúan - 4 igen szavazattal 1 tartózkodás 

mellett - az alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2013. (08. 29.) Határozata: 

A Pest Megyei Romanap támogatásáról 

 

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

Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére – a Kakucson, 2013 augusztusában 

megrendezendő „Pest Megyei Romanap” kulturális rendezvény támogatásához - 150.000,-Ft, 

azaz egyszázötvenezer forint támogatást nyújt az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséből az 

ingatlanbevételek terhére.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    polgármester 

 

 

5./ Napirendi pont: Helyi lakos - kedvezményes árú - telekvásárlás iránti kérelme 

 

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

 

Szalay István polgármester:  
 

A Temető utcában évekkel ezelőtt kialakítottunk 13 db olyan ingatlant, amelyeket telekként 

kívánunk értékesíteni. Azok közül kettőre építtettünk nehéz sorsú családoknak házat, s maradt 

még tizenegy, amiket viszont addig nem tudunk eladni, amíg nem építtetjük ki előttük az 

elektromos hálózatot.  
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Vezetékes víz, szennyvízcsatorna van az utcában, de az elektromos hálózat csak a mostani 

utolsó házig érhető el. 

Előzetes becslések szerint az elektromos hálózat kiépítésének költsége kb. 3 millió forintba 

kerülne, ami a meglévő 11 ingatlanra vetítve, ingatlanonként közel 300 ezer forintot jelentene.  

A telkeket - fekvésük miatt - előreláthatólag csak rászoruló családok fogják megvásárolni, s 

gondolom, szeretnék, ha a Testület a telkek eladási árát nagyon alacsony összegben határozná 

meg.  

Tudom, hogy milliókat nem kérhetünk azokért a telkekért, s ingyen sem javaslom, hogy 

odaadjuk bárkinek, de legalább a villamos hálózatra telkenként költendő 300 ezer forintban 

kellene megállapítani egy-egy telek árát. Ugyanis megkérdőjelezendő, hogy miből kíván 

valaki házat építeni, ha még a telekre sincs legalább 300 ezer forintja.  

Nem szeretném, ha azokra a telkekre ún. putrikat húznának fel, mert azt megtehetik most is a 

jelenlegi lakcímükön, úgysem szólunk érte, mert mi is tudjuk, hogy valahol ezeknek az 

embereknek is lakniuk kell. Csakhogy, ha nem tudnak felépíteni egy legalább 60 m2-es, 

komfortos kis házat, ami belekerülne néhány millió forintba, akkor semmi értelmét nem látom 

egy új, szegregált utca kialakításának.  

Természetesen, akinek ilyen kedvező árért adnánk telket, attól el is várnánk, hogy x éven 

belül házat építsen rá. Aki pedig nem építené meg addig az x évig a házat, attól visszavennénk 

a telket. 

 

Az önkormányzati bérlakásokat is megkaphatnák a jelenlegi lakók kedvezményes áron, 

például a sastelepi Radics Jenő is már többször kérte, hogy adjuk el neki azt, amelyikben 

lakik. 

Ezzel kapcsolatban már korábban beszéltünk róla, hogy azoknak a családoknak, akik meg 

tudják fizetni, cca. 1,5 millió forintért felajánlhatnánk megvételre a bérlakásokat azzal, hogy 

azt a pénzt majdnem teljes egészében vissza is fordítanánk az ingatlanok felújítására. Azért 

nem javasolnám ingyen odaadni nekik azzal a megkötéssel, hogy a tulajdonukba kerülés után 

majd ők újítsák fel, mert abból nem biztos, hogy lesz bármi is.  

 

Egyébként, kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

Oláh József képviselő: 
 

A múlt testületi ülésre is egy ún „CS”-lakás lakójától érkezett kérelem, melyben kérte az 

önkormányzatot, hogy adjon számára valahol a faluban bérlakást, mert nem férnek el a 

huszonegynéhány négyzetméteren hatan, erre fel a mostani ülésre is érkezett egy hasonló, 

„CS”-lakás mögötti ún. „putriban” lakótól kérelem, hogy adjunk a családjuknak a Temető 

utcában egy olyan olcsó telket, ahova építkezhetnének. 

Már az előző ülésen vázoltam, hogy gondok vannak a „CS”-lakásban élők lakhatási 

körülményeivel. Azokat a 48 m2-es lakásokat a ’70-es években egy-egy nagycsalád kapta 

meg - apa, anya, gyerekek -, akik egy család lévén, úgy-ahogy, de elfértek azokban a 

lakásokban. Csakhogy azóta a gyerekek felnőttek, s ők is családot alapítottak, hoztak 

magukkal férjet, feleséget, s születtek sorban a gyerekeik. Mivel több generáció, több család 

már nem fért el ezekben a kis lakásokban, sorra építették a „nagyház” mögé a kis szoba-

konyhás házacskáikat, hogy legyen hol megbújniuk. Mostanra eljutottak odáig, hogy nem 

férnek el sokcsaládostól ezeken a telkeken, ezért szeretnének maguknak egy saját kis 

ingatlant. Van, aki bérlakást, van, aki telket, ahova építhetne.  

Én voltam náluk a népszámláló, s egy-egy háztól, ha reggel 8-kor bementem összeírni a 

lakókat, csak délután jöhettem el, mert annyian laknak egy-egy telken. 
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Ezeknek a családoknak még csak esélyük sem volt soha arra, hogy saját erejükből valaha 

kikerüljenek a „CS” lakásokból. Sajnos ez a fajta nyomor nem fog megállni azokban az 

utcákban, ha nem segítünk, hanem be fog jönni az iskolába, óvodába, s azáltal az egész 

faluba. 

A konkrét kérelemnél is ugyanaz a helyzet, mint másoknál. Az Andi és a párja, a Gábor, a 

férfi szüleinek annak idején kiutalt bérlakás mögött lakik egy általuk felhúzott kis 

házacskában. Van egy kiskorú gyermekük is, elhiszem, hogy nem férnek el abban a szoba-

konyhában. Az Andiról tudom, hogy nap, mint nap eljár dolgozni, van keresete, a férje 

alkalomadtán közmunkásként dolgozik, s folyamatosan arra törekednek, hogy kikerüljenek 

abból a miliőből.  

 

Azt továbbra sem támogatom, hogy még egy szegregált utca legyen Kakucson, mármint, hogy 

a Temető utca is szegregált legyen, de azokat támogatni kell, akik egy jobb életre törekednek. 

 

Balogh János alpolgármester:  

 

Azt meg én nem tartom megoldásnak, hogy a „magyar” házak közé tegyünk cigány 

családokat, mert volt már belőle botrány, amikor az egyik telepi családnak az önkormányzat a 

Fecske utcában vásárolt meg egy öreg házat. Emlékezhettek rá, hogy itt volt a testületi ülésen 

az egész utca, nagyon fel voltak háborodva, hogy oda költöztettünk közéjük egy roma 

családot, azt mondták, hogy ezzel teljesen elértéktelenítjük az ingatlanaikat.  

Néhány éve, a Zöldfa utcai telep felszámolásakor építtetett az önkormányzat két családnak 

egy-egy szép, új házat a Temető utcában.  

A napokban megkeresett egy szintén „CS”-lakásban élő fiatalember, aki panaszolta, hogy 

ugyan menjek már ki és nézzem meg, hogy milyen rendetlenség van azok a házak körül, 

egyáltalán nem becsülik meg a lakók, hogy ingyen kaptak házakat. Mondta, hogy ha ő kapta 

volna meg valamelyiket, bizony rendben tartaná. Mivel felhívták a figyelmemet rá, elmentem 

a Temető utcába és kívülről megnéztem a portákat. Tényleg igazat állított a fiatalember, 

szemét, szemét hátán. Azt gondolom, hogy ha valaki ingyen hozzájut egy ekkora értékhez, 

jobban megbecsülhetné. Az önkormányzat is elvárhatná tőlük, hogy tegyék rendbe a telküket.  

 

Szalay István polgármester:  

 

Megköszönöm, hogy jelezted a problémát, mindenképpen kimegyünk hozzájuk és felszólítjuk 

őket, hogy tegyék rendbe a környezetüket. 

 

Oláh József képviselő: 
 

A bérlakások értékesítésénél opcionálnék. Pozitív megkülönböztetést tennék három családdal, 

nevezetesen: Radics Pálékkal az Akác utcából, Raffael Lászlóékkal a Ságvári utcából és az 

idős Radics Jenőékkel a Sastelepről, akik a saját egzisztenciájukat és létbiztonságukat nem 

féltve, hitelekből felújították és komfortosították az önkormányzat bérlakásait. Nekik 

kedvezőbb feltételekkel adnám tulajdonba az ingatlanokat, mint azoknak, akik az évek alatt 

semmit sem költöttek rájuk. 

Egyébként az önkormányzati bérlakások tulajdonba adása mind ez ideig azért nem valósult 

meg, mert minden korábbi képviselő-testület arra hivatkozott, hogy azért nem kívánja 

tulajdonba adni a lakásokat, mert akkor nem lesz az önkormányzatnak beleszólása abba, hogy 

kiket engednek beköltözni a lakók a házakba. Megnyugtatok mindenkit, annyian vannak már 

egy-egy telken ezek az emberek, hogy nem hiszem, hogy bárkit is pluszban be tudnának még 

engedni a házaikba.  
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Szalay István polgármester:  
 

Én a nevezett három családnak ugyanannyiért adnám oda az általuk lakott ingatlant, amennyit 

a többi, de felújítás nélküli, konform nélküli lakás ér, például 300 ezer forintért. Ők 

mindannyian jóval többet költöttek azokra a bérlakásokra, amelyekben élnek, mint 1,5 millió 

forint. Nem gondolom, hogy még egyszer el kellene tőlük kérni ugyanezt a pénzt felújításra.  

 

A képviselők ezt követően megtárgyalták a konkrét kérelmet. 

Megállapították, hogy a tárgyban az előző képviselő-testület a 71/2010. (07. 26.) számú 

határozatával már meghozta a döntést, azonban annak végrehajtása anyagi lehetőség 

hiányában nem valósult meg. 

A kérelemhez kapcsolódva az alábbiakat határozták meg: 

- Az Önkormányzat a Temető utcában lévő 11 db telket rászorulók részére fogja 

értékesíteni, kedvezményes áron. 

- Az értékesítési feltételek kidolgozása előtt a Temető utcai elektromos hálózat 

bővítésére a polgármester úr kérjen árajánlatot az ELMŰ-től. 

- Az ELMŰ-ajánlat beérkezte után döntenek az ingatlanok értékesítésének feltételeiről, 

melyre a Jogi és Szociális Bizottság tegyen javaslatot. 

- A jelenlegi konkrét kérelemről a döntést elnapolják a feltételek kidolgozásáig. 

 

Szalay István polgármester:  

 

Javaslom, hogy helyezzük hatályon kívül a 71/2010-es határozatunkat, s a tárgyban az alábbi 

szövegezésű döntést hozzuk meg: 

 

„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) megtárgyalta 

a Lakatos Andrea, Kakucs, Akác u. 4. szám alatti lakos (a továbbiakban: Kérelmező) által a 

Képviselő-testülethez címzett beadványt, melyben rossz lakhatási körülményeire való 

hivatkozással kedvezményes árú telek kiutalását kéri, s a tárgyban az alábbi döntéseket hozza: 

 

1./ A Testület dönt arról, hogy a rászoruló családok - elfogadható szintű - lakhatási 

körülményeinek elősegítése érdekében kedvezményes áron fogja értékesíteni a Temető 

utcában lévő, összesen 11 db önkormányzati tulajdonú, beépítetlen lakótelket, az utca 

elektromos hálózatának bővítését követően.  
2./ A Testület felhatalmazza Szalay István polgármester urat, hogy rendelje meg az ELMŰ-től 

a Temető utca elektromos hálózatának szükség szerinti bővítését. 

Határidő: 2013. október 31. 

3./ A Testület felkéri a Jogi és Szociális Bizottságot, hogy az ELMŰ-ajánlat beérkezte után 

dolgozzanak ki elveket a Temető utcai lakótelkek értékesítési feltételeire, a kedvezményezett 

vásárlók körére, és tegyenek javaslatot a Testület felé. 

Határidő: 2013. december 31. 

4./ A Testület a konkrét kérelemről való döntést elnapolja az előző pontokban foglaltak 

teljesüléséig. 

5./ A Testület hatályon kívül helyezi a tárgyban korábban, az előző képviselő-testület által 

meghozott 71/2010. (07. 26.) Határozatot.” 

 

Határidő:  a határozatban foglaltak szerint 

Felelős:   polgármester” 
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A polgármester úr által ismertetett határozati javaslat alapján a 7 tagú képviselő-testület jelen 

lévő 5 tagja egyhangúan - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2013. (08. 29.) Határozata: 

Döntés egy helyi lakos kedvezményes telekvásárlás iránti kérelme ügyében 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) megtárgyalta a 

Lakatos Andrea, Kakucs, Akác u. 4. szám alatti lakos (a továbbiakban: Kérelmező) által a 

Képviselő-testülethez címzett beadványt, melyben rossz lakhatási körülményeire való 

hivatkozással kedvezményes árú telek kiutalását kéri, s a tárgyban az alábbi döntéseket hozza: 

 

1./ A Testület dönt arról, hogy a rászoruló családok - elfogadható szintű - lakhatási 

körülményeinek elősegítése érdekében kedvezményes áron fogja értékesíteni a Temető 

utcában lévő, összesen 11 db önkormányzati tulajdonú, beépítetlen lakótelket, az utca 

elektromos hálózatának bővítését követően.  

 

2./ A Testület felhatalmazza Szalay István polgármester urat, hogy rendelje meg az ELMŰ-től 

a Temető utca elektromos hálózatának szükség szerinti bővítését. 

Határidő: 2013. október 31. 

 

3./ A Testület felkéri a Jogi és Szociális Bizottságot, hogy az ELMŰ-ajánlat beérkezte után 

dolgozzanak ki elveket a Temető utcai lakótelkek értékesítési feltételeire, a kedvezményezett 

vásárlók körére, és tegyenek javaslatot a Testület felé. 

Határidő: 2013. december 31. 

 

4./ A Testület a konkrét kérelemről való döntést elnapolja az előző pontokban foglaltak 

teljesüléséig. 

 

5./ A Testület hatályon kívül helyezi a tárgyban korábban, az előző képviselő-testület által 

meghozott 71/2010. (07. 26.) Határozatot. 

 

Határidő:  a határozatban foglaltak szerint 

Felelős:   polgármester 

 

 

 

 

6./ Napirendi pont: A Kakucs község intézményeiben alkalmazott étkezési térítési díjakról 

szóló 18/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

 

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. 
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Szalay István polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztésben foglalt rendeletalkotási javaslatnak 

megfelelően döntsenek a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról 

szóló rendelet megalkotásáról és egyúttal a Kakucs község intézményeiben alkalmazott 

étkezési térítési díjakról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja egyhangúan - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2013. (IX. 02.) önkormányzati rendelete  

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról 

 

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

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában és a 151. § (2a) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 

 

1. § (1) A rendelet hatálya a Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

fenntartásában működő Községi Konyha (a továbbiakban: Konyha) által biztosított étkeztetést 

igénybevevőkre terjed ki.  

(2) Az Önkormányzat a Konyhán keresztül látja el a helyi óvodai, általános iskolai 

gyermekélelmezést és a szociális, munkahelyi és vendégétkezéssel kapcsolatos feladatokat.  

 

2. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben - a Kakucsi Kökörcsin 

Óvodában (a továbbiakban: Óvoda) és a Kakucsi Általános Iskolában (a továbbiakban: Iskola) 

- az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért az Önkormányzat 

intézményi térítési díjat állapít meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy 

ellátottra jutó napi összege.  

(2) Az intézményi térítési díjak napi összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.  

(3) Az intézményi térítési díjakból a jogosult gyermekek részére a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdésében megjelölt 

normatív (kötelező) kedvezményeket biztosítani kell.  

(4) Az Óvodában az egész napos ellátást, az Iskolában a napközi otthonos foglalkoztatást 

igénybevevők esetén az étkezés igénybevétele kötelező.  

(5) Nem vonatkoznak a (3) és a (4) bekezdésben foglaltak arra a gyermekre, akinek betegsége 

miatt olyan speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkeztetés keretén belül nem 

biztosítható.  

(6) A felnőtt étkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének 

és az étkeztetéssel kapcsolatban felmerült rezsiköltségnek az egy ellátottra jutó napi összege.  

(7) A munkahelyi étkeztetés igénybevételére jogosultak: az Önkormányzat által fenntartott 

intézmények és az Iskola alkalmazottai, az Önkormányzat Képviselő-testületének és 

Bizottságainak tagjai. 

(8) Szociális étkezésre az igénylő a mindenkor hatályos helyi szociális rendeletben 

meghatározott feltételek megléte esetén jogosult. 

(9) A Konyha a szabad kapacitása erejéig jogosult vendégétkezést biztosítani.  

 

3. § (1) Az étkezés igénybevétele betegség, szabadság, utazás stb. esetén átmenetileg 

lemondható.  
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(2) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap délelőtt 11 órájáig kell írásban 

vagy telefonon - gyermekétkeztetés esetén az oktatási-nevelési intézmények vezetőit, felnőtt 

étkeztetés esetén az élelmezésvezetőt értesítve - lemondani.  

(3) Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést 

követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.  

 

4. § (1) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, utólag kell 

megfizetni minden tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig. 

(2) Ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy 

gyermekétkeztetés esetén az oktatási-nevelési intézmények vezetői, felnőtt étkezés esetén az 

élelmezésvezető köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj-hátralék befizetésére, 

valamint figyelmeztetni a mulasztás következményeire. 

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az oktatási-nevelési 

intézmények vezetői és az élelmezésvezető negyedévenként összesítésben köteles jelenteni a 

hátralékosok nevét és a hátralék összegét a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének, aki intézkedik 

annak behajtása iránt.  

(4) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybevevőnek  

a) az Iskolában a tanulói jogviszonya, az Óvodában az óvodai ellátása megszűnt,  

b) 60 napon túli fizetési kötelezettsége keletkezett.  

 

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kakucs község intézményeiben 

alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló 18/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet. 

 

Szalay István sk.      Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 

 

1. melléklet a 14/2013. (IX. 02.) önkormányzati rendelethez  

 Étkezési csoportok Nyers- 

anyag-  

költség 

ÁFA 

27% 

Rezsi-költség Intézményi 

térítési díj 

 

1. Óvoda  

(háromszori étkezés:  

tízórai, ebéd, uzsonna) 

278 Ft 75 Ft 0 353 Ft 

2. Napközi  
(háromszori étkezés:  

tízórai, ebéd, uzsonna) 

353 Ft 95 Ft 0 448 Ft 

3. Menza 
(egyszeri étkezés: ebéd) 

217 Ft 59 Ft 0 276 Ft 

4. Menza plusz  

(kétszeri étkezés: tízórai, ebéd) 

285 Ft 77 Ft 0 362 Ft 

5. Munkahelyi étkeztetés 

 (egyszeri étkezés)  

(rezsi: 59,5%)  

283 Ft 76 Ft 283 Ft + 76 Ft x 

59,5% = 214 Ft 
573Ft 

6. Szociális étkezők  

(egyszeri étkezés)  

(rezsi: 119%)  

283 Ft 76 Ft 283 Ft + 76 Ft x 

119% = 427 Ft 
786 Ft 

7. Vendégétkezők  

(egyszeri étkezés)  

(rezsi: 119%) 

283 Ft 76 Ft 283 Ft + 76 Ft x 

119% = 427 Ft 
786 Ft 
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7./ Napirendi pont: Egyebek ... 

 

Oláh József képviselő: 

 

A múlt ülésen - egy helyi lakos megkeresése miatt - kértem, hogy nézzetek utána, hogy 

lehetséges-e csökkenteni a sírhelymegváltás idejét a jelenleg meghatározott 25 évről 10 évre. 

Tudtok-e már valamit az ügyben? 

 

Szalay István polgármester:  

 

Beszéltünk a SZIGÜ helyi képviselőjével a témáról, s ő mondta, hogy - mivel választ nem tud 

adni - továbbítja a kérdést a vezetőségnek. Még nem tájékoztattak róla, hogy mit lehet tenni és 

mit nem, de nem felejtettük el a kérdést. 

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

Oláh József képviselő: 

 

Újból - mint egy jó ideje minden ülésen - megkérdezem, hogy mikor kezdi el végre 

aszfaltozni a vállalkozó az Akác utcát? 

 

Szalay István polgármester:  

 

Én meg csak azt tudom mondani - mint minden ülésen -, hogy állandóan kérdezem tőle, s 

mindig azt válaszolja, hogy mihelyst lesz rá kapacitása. Mivel felajánlásból fogja a munkát 

végezni, nem tudom semmire sem kötelezni. 

 

Más hozzászólás, napirend nem lévén, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom. 

 

Kmf. 

 

 

Szalay István       Farkasné Szabó Mária 

polgármester                                                    jegyző 

 

 

 

 

Dr. Kendéné Toma Mária      Balogh János      

képviselő, hitelesítő                                         alpolgármester, hitelesítő  

  


