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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. december 12-én 

(csütörtökön) 16 órai kezdettel, a Kakucsi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében 

megtartott nyilvános testületi üléséről. 

 

Jelen vannak az ülés kezdetén a 7 tagú képviselő-testület tagjai közül: 
 

Szalay István              polgármester 

Balogh János             alpolgármester 

Marton Ilona   képviselő 

Oláh József              képviselő 

Tóth Istvánné   képviselő 

 

Továbbá: 

Farkasné Szabó Mária     jegyző 

Kovács Kálmán   bizottsági tag 

Tóth Tamás   bizottsági tag 

 

Hörömpő István  Böllérfesztivál szervező 

Csernák Attila   KAFIK tag 

Csernák István  KAFIK tag 

Csiszárik Imre   KAFIK tag 

Nagy Pál   KAFIK elnök 

 

Varga László   körzeti megbízott 

 

Hiányzik:    

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő 

Prohászka Csaba   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.  

 

Kérem, hogy a meghívó - és egyúttal a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések - 

megküldését követően a képviselők részére sürgősséggel megküldött előterjesztést, 

nevezetesen a kommunális hulladékelhelyezés díjának 2014. évi módosítását vegye fel a 

Testület az ülés „Egyebek” napirendi pontjába. 

 

Továbbá, az ülés előtt jelezte Varga László körzeti megbízott, valamint Tóth Istvánné 

képviselő, könyvtárvezető asszony, hogy személyes kérelmeik megtárgyalása ügyében az 

ülést követően zárt ülés megtartását kezdeményezik. Kérem, hogy ezt is fogadjátok el. 

 

A Képviselők a polgármester úr által elmondottakat tudomásul vették, azzal 

egyhangúan egyetértettek. 

 

 

A Testület döntésének megfelelően a napirendi pontok a következők: 

 

1. Döntés a 2014. január 11-én megtartandó Böllérfesztivál támogatásáról 

 

2. Döntés a temetkezés helyi rendjéről szóló rendelet-tervezetről 

 

3. Döntés a Képviselő-testület 2014. évi munkatervéről 

 

4. Döntés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban nonprofit kft. 

létrehozásáról 

 

5. Döntés a térségi állati hulladékgyűjtő-átrakó központ üzemeltetésére vonatkozó 

közszolgáltatási szerződésről 

 

6. Döntés a gyepmesteri tevékenységre vonatkozó megbízási szerződésről 

 

7. Egyebek ... 

7.1. Döntés hulladékelhelyezési és ártalmatlanítási díjakról 

 

A napirendek előterjesztője: Szalay István polgármester 

 

 

Zárt ülés keretében: 

 

1. Varga László körzeti megbízott kérelmének megtárgyalása 

 

2. Tóth Istvánné könyvtárvezető kérelmének megtárgyalása 
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Szalay István polgármester:  
 

A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Szabó Mária jegyzőt, hitelesítésére pedig Marton Ilona és 

Tóth Istvánné képviselő asszonyokat javaslom. 

 

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

személyét.  

 

1./ Napirendi pont: Döntés a 2014. január 11-én megtartandó Böllérfesztivál támogatásáról 

 

Szalay István polgármester:  
 

Mint mindenki előtt ismeretes, a Böllérfesztivál főszervezői, Hörömpő István és Manger 

Henrik a Képviselő-testület 2013. október 31-ei ülésén kérték, hogy az Önkormányzat a 

január 11-én megtartandó böllérfesztivál költségeihez járuljon hozzá.  

Konkrétan azt kérték, hogy az Önkormányzat különböző számlák kifizetéséhez nyújtson nettó 

600 ezer forint támogatást, ami egyébként bruttó 762 ezer forint, valamint fizesse meg egy 

nagysátor bérlésének költségeit, ami kb. 300 ezer forint. Mindösszesen tehát kb. 1.060.000 Ft-

ot igényeltek. 

A Testület ezen az ülésén úgy döntött, hogy az Önkormányzat megadja a kért támogatást, sőt 

azon felül 500 ezer forintért megvásárol 500 db belépőjegyet, hogy azt saját belátása szerint a 

falu azon lakosai részére továbbítsa, akik ki szeretnének látogatni a rendezvényre, viszont 

nem tudnák megvásárolni az 1000 Ft-os belépőjegyet. Az 500 db jegy rászorulók részére 

történő kiosztása után a fennmaradó jegyekből részesültek volna a különböző helyi csoportok 

is. 

A Testület tagjai a következő, november 19-ei ülésen sérelmezték, hogy a főszervezők - az 

Önkormányzat ilyen nagymérvű támogatási szándéka ellenére - nem tájékoztatták az 

Önkormányzatot arról, hogy időközben megváltoztatták a helyszínt, s a fesztivál 

megrendezését nem a helyi sportpályán fogják megrendezni, hanem a Kakucs-Ringen.   

Olyan hangok is eljutottak a Testület tagjaihoz, hogy többek között azért tették át a 

rendezvény helyszínét a községi sportpályáról a magántulajdonban lévő Ringre, mert a 

rendezvény lebonyolításában aktívan közreműködő személyek, csoportok közül néhányan 

nem örülnének annak, ha az Önkormányzat az ingyenjegyeket csak a rászorulóknak adná oda, 

ezért inkább nem kérnek a támogatásból és a helyszínből.  

(A rászorulókon állítólag a cigány származású személyeket értették, ami mélyen sértő és 

diszkriminatív.) 

Az elmondottakra tekintettel a Testület azon az ülésén úgy döntött, hogy visszavonja a 

határozatát azzal, hogy a szándékát nem vonja vissza, viszont a tárgyalást a főszervezőkkel új 

alapokra kívánja helyezni. 

A Testület tagjai közül a novemberi ülésen többen azon a véleményen voltak, hogy csak 

abban az esetben szavazzák meg újból az Önkormányzat ilyen nagymértékű támogatását, ha a 

támogatás fejében minden helyi lakos - és nemcsak a rászorulók - lakcímkártya 

felmutatásával ingyenesen látogathatja a rendezvényt.  

Én is ezen a véleményen vagyok. Gondoljunk csak bele, hogyha adunk bármilyen jogcímen 

1.560.000 Ft-ot, akkor azt is mondhatjuk, hogy megvásároltunk vele 1560 db jegyet. Mivel 

csak a felnőtt lakosságnak kellene fizetnie, ami 1800 fő körüli, s akik közül – az előző évek 

tapasztalatai alapján – jó, ha 500-an kilátogatnak a fesztiválra, ami jegyben számolva 500 ezer 

forintot jelentene, a fennmaradó több mint 1 millió forinttal máris busásan hozzájárultunk a 

rendezvényhez. 
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Marton Ilona képviselő: 

 

Másfélmillió forintos támogatás nagyon nagy pénz egy ilyen kis településtől. Ekkora 

támogatást még egyetlen szervezet sem kapott, sőt a község falunapja sem került többe. 

Csak, hogy érzékeltessem: ma délelőtt volt éppen a szociális bizottsági ülés, ahova többen 

amiatt nyújtottak be kérelmet, mert nemfizetés miatt kikapcsolták náluk a villanyt, vagy a 

gázt, s kérték az Önkormányzatot, hogy anyagilag legyünk segítségükre a 

visszakapcsoltatásban. Mivel egy-egy családnál több tíz-, sőt többszázezer forintos 

elmaradásról volt szó, az összegek nagysága miatt nem tudtunk segíteni nekik. Ezek a 

családok - ha nem kapnak valahonnan támogatást, vagy kölcsönt – áram és gázfűtés nélkül 

maradnak továbbra is. Ők nagyon örülnének annak, ha az Önkormányzat nem a 

böllérfesztiválra, hanem az ő megsegítésükre fordítaná ezt a pénzt. 

Megjegyzem, hogy én csak akkor fogom megszavazni a támogatást, ha  

- az önkormányzati hozzájárulás fejében minden helyi lakos ingyen bemehet a 

fesztiválra,  

- a főszervezők megszervezik, hogy busszal, vagy valamilyen közlekedési eszközzel 

óránként végigjárják a települést, s ingyenesen beszállítják az igénybevevőket - 

legalább a buszmegállókból - a Ringre, majd onnan vissza a faluba. 

Egyébként pedig megkérdezném, hogy mi lesz a nap programja, valamint mennyi helyi csapat 

várható? 

 

Balogh János alpolgármester:  
 

Egyetértek a képviselő asszony javaslatával, sőt még feltételként hozzátenném, hogy a 

szervezők a felállítani tervezett egy db nagysátor mellé plusz egy másik, akkora sátort 

állítsanak fel, amelyből a közönség egész nap kényelmesen tudja nézni a műsort.  

Tavaly is, meg tavalyelőtt is nagyon rossz volt, hogy a színpad előtt állva, fagyoskodva tudtuk 

csak nézni a fellépőket.  

 

Hörömpő István főszervező: 

 

A múltkor elmondtam, hogy pályázatot nyújtottunk be a böllérfesztivál, mint hungarikum 

címre, s ha nyerünk rajta, akkor neves együtteseket hívunk meg, valamint világrekord-

kísérletet teszünk 1500, vagy 3000 adag toroskáposzta elkészítésére.  

Mivel azóta kiderült, hogy a pályázatot későn nyújtottuk be, s emiatt elutasították a 

kérelmünket, anyagilag nem áll módunkban sem híres (drága) együtteseket fogadni, sem 

ekkora adag káposztát megfőzni.  

Viszont ezeken kívül is nagyon színvonalasra tervezzük a fesztivált. Már az is a színvonalra 

utal, hogy egyik védnökünk például dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr lesz, aki 

a kollégáival fogja megtisztelni rendezvényünket, valamint az Országos Agrárkamara is 

képviselteti majd magát, sőt több, vendéglátóipari iskola is jelezte, hogy csapatostól fognak 

jönni, s bemutatkozni. 

A rendezvény programja: - reggel 7 órától ünnepi megnyitó, 

- egész nap: magyar termékekből bemutató, hagyományos kézműves vásár, 

- délelőtt: kulturális programok, 

- délután: - Magyarock (környékbeli fiatalokból álló rockegyüttes) koncertje,  

- Presso Band (újhartyáni zenekar) „blues archív” előadása,  

- Rokker Zsolti - humorista - fellépése,  

- eredményhirdetés, 

- este: retro diszkó. 
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Eddig 4, kakucsiakból álló csapat jelezte, hogy részt kívánnak venni a böllérversenyen. 

Egyébként a helyszínt azért változtattuk meg, mert a tavalyi 13-mal szemben 30 csapat 

jelezte, hogy jönne, viszont annyian már nem férnének el a pályán.  

A Lovas Pista ingyen ideadta a Ringet, aminek nagyon örültünk, mert ott a teljes 

infrastruktúra ki van építve, s a zaj sem zavarja a lakók nyugalmát. 

Bízom benne, hogy az idén legalább 2-3 ezer látogatónk lesz. 

 

A továbbiakban az ülésen részt vevők részletesen megtárgyalták a böllérfesztivál 

támogatásának ügyét. Mindenki elmondta észrevételét, javaslatát, véleményét, esetleges 

sérelmét. 

 

Szalay István polgármester:  

 

Megkérdezem Hörömpő Istvánt, hogy van-e akadálya annak, hogy, ha az Önkormányzat 

1.560.000 Ft támogatást nyújt a rendezvényhez, akkor cserében hozzájárul-e ahhoz, hogy 

minden kakucsi lakos a lakcímkártyája felmutatását követően ingyenesen bemehessen a 

rendezvényre, továbbá meg tudják-e oldani, hogy a faluban óránként járjon egy busz, vagy 

valamilyen jármű, amely kiviszi a fesztiválra igyekvőket a Ringre, illetőleg visszahozza az 

onnan távozni szándékozókat a faluba? 

 

Hörömpő István főszervező: 

 

Igen. Garantálom, hogy a támogatás fejében a kakucsiak ingyen bejöhetnek, illetőleg 

megoldjuk a lakosság napközbeni szállítását. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Rendben, akkor most a képviselők részére felteszem szavazásra az alábbi határozati 

javaslatot: 

 

„1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kakucson 2014. 

január 11-én megtartandó III. Gasztronómiai Hagyományőrző Böllérfesztivál költségeihez 

történő hozzájárulásként az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében 1.560.000,- Ft-ot 

különít el. 

2./ A támogatás - főszervezők részére történő - átadásának feltételei: 

a) minden, kakucsi állandó lakcímet igazoló lakos, a lakcímkártyájának 

felmutatásával ingyenesen látogathatja a rendezvényt, 

b) a Fesztivál területén a szervezőknek legalább két db nagyméretű sátort kell 

elhelyezniük, melyből az egyiket úgy kell felállítaniuk, hogy az alatt a közönség 

közelről tudja nézni a színpadon lévő műsorokat, 

c) napközben, járművel, óránként biztosítani kell az azt igénybevevő, helyi lakosok 

Kakucs-Ringre történő ingyenes be- és visszaszállítását, legkevesebb 

buszmegállónkénti megállással, 

d) az 1./ pontban szereplő összegre vonatkozó számlákat Kakucs Község 

Önkormányzata (2366 Kakucs, Fő utca 20.) nevére és címére kell kiállítani.” 

 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

104/2013. (12. 12.) Határozata: 

A Böllérfesztivál költségeihez való hozzájárulásról és feltételeiről 

 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kakucson 2014. 

január 11-én megtartandó III. Gasztronómiai Hagyományőrző Böllérfesztivál költségeihez 

történő hozzájárulásként az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében 1.560.000,- Ft-ot 

különít el. 

2./ A támogatás - főszervezők részére történő - átadásának feltételei: 

a) minden, kakucsi állandó lakcímet igazoló lakos, a lakcímkártyájának felmutatásával 

ingyenesen látogathatja a rendezvényt, 

b) a Fesztivál területén a szervezőknek legalább két db nagyméretű sátort kell 

elhelyezniük, melyből az egyiket úgy kell felállítaniuk, hogy az alatt a közönség 

közelről tudja nézni a színpadon lévő műsorokat, 

c) napközben, járművel, óránként biztosítani kell az azt igénybevevő, helyi lakosok 

Kakucs-Ringre történő ingyenes be- és visszaszállítását, legkevesebb 

buszmegállónkénti megállással, 

d) az 1./ pontban szereplő összegre vonatkozó számlákat Kakucs Község 

Önkormányzata (2366 Kakucs, Fő utca 20.) nevére és címére kell kiállítani. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

Hörömpő István megköszönte az Önkormányzat támogatását és hozzáállását, majd a 

KAFIK tagjaival együtt - további jó munkát kívánva - elköszöntek az ülésről. 

 

 

2./ Napirendi pont: Döntés a temetkezés helyi rendjéről szóló rendelet-tervezetről 

 

Szalay István polgármester:  
 

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

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. Megjegyzem, hogy 

beleillesztettük a rendeletbe azt a lehetőséget, hogy a sírhelyeket a korábbi 25 évnél rövidebb 

időre, legkevesebb: 10 évre is újra lehessen váltani.  

 

Oláh József képviselő: 

 

Szerintem embertelen és méltánytalan a szociális temetés törvényben és végrehajtási 

rendeletben meghatározott formája, az, hogy a hozzátartozóknak kelljen kiásniuk a sírt, 

amikor nincs meg hozzá a megfelelő szakértelmük, továbbá nekik kell felöltöztetniük, 

kicipelniük a sírhoz, majd a sírba helyezniük a halottjukat, amikor éppen elég nagy a 

fájdalmuk anélkül is, valamint az is, hogy egy elkülönített, vagy inkább megbélyegzett 

parcellában lehessen csak eltemetni azokat a szegény embereket, akik hozzátartozóinak nincs 

elegendő pénze rendes temetésre. 
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Aláírom, hogy rendeletben kell rendelkezni a szociális temetésről, mert törvény van rá, 

viszont megszavazni csak akkor fogom, ha előtte a Testület határozatban szintén elítéli a 

szociális temetés jövőre bevezetendő formáját.  

 

A képviselők az előterjesztésben foglaltakat és a képviselő úr által elmondottakat 

tudomásul vették. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Egyetértek veled.  

Remélem, hogy nálunk sohasem fog sor kerülni szociális temetésre, viszont rendelkeznünk 

kell annak lehetőségéről. A rendeletet el kell fogadnunk, hogy ne kövessünk el mulasztásos 

törvénysértést. Azt gondolom, hogy ameddig bírjuk, továbbra is köztemetés formájában 

fogjuk eltemettetni azokat a halottainkat, akiknek „rendes” temetést nem tud biztosítani a 

hozzátartozójuk. 

 

A kérésednek megfelelően a rendelet megszavazása előtt felteszem szavazásra a következő 

szövegezésű határozati javaslatot, kérem, döntsetek róla: 

„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleménye szerint a 2014 januárjától 

bevezetendő szociális temetés lehetősége a megalkotott törvényi és végrehajtási rendeleti 

formájában sérti mind az elhunyt, mint a hozzátartozók kegyeleti jogait, továbbá a 

gyakorlatban szinte kivitelezhetetlen részletei is vannak, ezért a Testület a szociális temetéssel 

kapcsolatban nem ért egyet a magasabb rendű jogszabályokban foglaltakkal.” 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

105/2013. (12. 12.) Határozata: 

A szociális temetés lehetőségével való egyet nem értéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleménye szerint a 2014 januárjától 

bevezetendő szociális temetés lehetősége a megalkotott törvényi és végrehajtási rendeleti 

formájában sérti mind az elhunyt, mint a hozzátartozók kegyeleti jogait, továbbá a 

gyakorlatban szinte kivitelezhetetlen részletei is vannak, ezért a Testület a szociális temetéssel 

kapcsolatban nem ért egyet a magasabb rendű jogszabályokban foglaltakkal. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a képviselőket, hogy most döntsenek az előterjesztésben szereplő rendeletalkotási 

javaslatról. 

 

 

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

rendeletet alkotta: 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 

A temetkezés helyi rendjéről 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a temetőkről és a temetkezési 

tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján - figyelemmel az 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására megalkotott 145/1999. 

(X.1.) Korm. rendeletben foglaltakra -, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § (1) A rendelet célja: a kegyeleti szolgáltatás megfelelő színvonalon történő ellátásának 

biztosítása.  

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Kakucs község közigazgatási területén fekvő, 795. helyrajzi 

szám alatti, Kakucs Község Önkormányzata tulajdonában lévő temetőre - mely egyben 

köztemető -, valamint az ott végzett temetkezési, temető-fenntartási és üzemeltetési 

tevékenységre. 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed az eltemettetőkre, a temetőben temetkezési 

szolgáltatást, valamint egyéb temetői munkát (például: síremlékállítást) végző természetes és 

jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre, valamint a temetőt látogatókra.  

(4) E rendeletet alkalmaznia kell a temető fenntartását, üzemeltetését, a temetkezési 

szolgáltatási tevékenységet végző természetes és jogi személynek, valamint annak, akire 

nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak. 

 

2. § E rendelet alkalmazásában 

1. TeTv.: a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény, 

2. TeR.: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, 

3. temető: a TeTv. 3. § a) pontjában meghatározott temető, 

4. köztemető: a TeTv. 3. § b) pontjában meghatározott, az Önkormányzat tulajdonában és 

fenntartásában lévő köztemető,  

5. temetési hely: a TeTv. 3. § d) pontja szerinti temetési hely, 

6. kegyeleti közszolgáltatás: a TeTv. 3. § h) pontjában meghatározott kegyeleti 

közszolgáltatás, 

7. szociális temetés: a TeTv. 3. § j) pontjában meghatározott szociális temetés, 

8. temető fenntartása: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, 

közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek 

karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása, 

9. temető üzemeltetése: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és 

infrastrukturális létesítmények működtetése, valamint az igénybevételéhez szükséges egyéb 

feltételek biztosítása, 

10. díszítő tárgy: a sírokra, sírboltra elhelyezhető olyan tárgy vagy növény, melynek célja a 

díszítés, 

11. Önkormányzat: Kakucs Község Önkormányzata, 
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12. Képviselő-testület: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 

13. Jegyző: Kakucs község jegyzője, 

14. Hivatal: Kakucsi Polgármesteri Hivatal. 

 

II. Fejezet 

 

A temető fenntartása, üzemeltetése és a temető rendeltetésszerű használatához szükséges 

helyi tárgyi és infrastrukturális feltételek 

 

1. A temető fenntartása, üzemeltetése  

és az üzemeltető nyilvántartási kötelezettsége 

 

3. § (1) Az Önkormányzat gondoskodik a helyi viszonyoknak és az előírásoknak megfelelően 

a köztemető létesítéséről, fenntartásáról. A feladat ellátásához szükséges fedezetet az 

Önkormányzat a mindenkori éves költségvetése keretében biztosítja. 

(2) Az Önkormányzat a temetőüzemeltetési kötelezettségéről - üzemeltető vállalkozás (a 

továbbiakban: üzemeltető) útján - kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében 

gondoskodik. 

(3) A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhaltak felravatalozására, 

gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre, az elhaltak hamvait tartalmazó urnák 

elhelyezésére, ugyanakkor meg kell felelnie az  elhaltak iránti kegyelet igényeinek, és 

lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás korszerű 

lebonyolítását. 

 

4. § (1) A temető fenntartása, üzemeltetése során a TeTv. és TeR. vonatkozó rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 

(2) A temető üzemeltetése során figyelembe kell venni a kegyeleti közszolgálati szerződésben 

meghatározott rendelkezéseket.  

 

5. § A temető üzemeltetője a temetőben a temetési helyekről a TeTv. 18. § (1) bekezdése 

szerinti nyilvántartásokat köteles vezetni. 

 

2. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges  

helyi tárgyi és infrastrukturális feltételek 

 

6. § (1) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről 

a temető üzemeltetője köteles gondoskodni.  

(2) A temetőben keletkezett hulladék gyűjtésére az üzemeltetőnek parcellánként 

hulladéktárolókat kell biztosítania. 

 

7. § A tárolóedények, konténerek ürítéséről és elszállításáról havi rendszerességgel vagy - 

szükség szerint - ennél gyakrabban kell gondoskodni. 

 

8. § Az Önkormányzat a temetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja: 

a) úthálózatot, mely gépjárművel járható, 

b) ravatalozót, 

c) az elhunytak ideiglenes elhelyezését szolgáló tárolót és hűtőt, 

d) a temető bekerítését vagy élő sövénnyel való lehatárolását, 

e) a temető területének parkosítását, az utak sorfásítását, 

f) vízvételi lehetőséget,  
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g) illemhelyet,  

h) hulladéktárolót. 

 

III. Fejezet 

 

A temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai 

 

3. A temető használati és igénybevételi rendje 

 

9. § (1) A temetőt a nyitva tartási időben lehet igénybe venni. A temető használatával és 

igénybevételével kapcsolatos, az üzemeltető közreműködését igénylő ügyeket a 

temetőüzemeltetést végző ügyfélfogadási idejében lehet elintézni. 

(2)  A temető minden év április 1-jétől - szeptember 30-áig: 7.00 órától – 20.00 óráig, október 

l-jétől - március 31-éig: 8.00 óráig – 17.00 óráig tart nyitva. Ettől eltérni csak a „halottak 

napja” körüli időszakban lehet.   

(3) Az üzemeltető a temető nyitva tartása alatt köteles más szolgáltató tevékenységét is 

biztosítani. 

(4) A temető igénybevétele során TeR. vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

 

10. § A temetőben történő munkavégzésre a TeR. 23. §-ában meghatározott szabályokat kell 

alkalmazni. 

 

11. § A temetőt felnőtt személy felügyelete nélkül 12 évnél fiatalabb személy nem 

látogathatja. 

 

12. § (1) A temetőt az ott tartózkodók kötelesek úgy használni, hogy a temető kegyeleti 

funkciója ne sérüljön, az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzését, ápolását ne 

zavarják. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak érvényesülése érdekében tilos 

a) a temetőbe vakvezető, rendőrségi kutya kivételével állatot bevinni és beengedni, 

b) a temetőben kegyeletet sértő módon hangoskodni, zenét hallgatni, 

c) a temető területén olyan magatartást tanúsítani, tevékenységet végezni, amely sérti a 

kegyeletet, és megbotránkozást kelt a temetőhasználók körében, 

d) a szemetelés, a növényi és a sírokról, sírboltról származó hulladék sírok közötti tárolása. 

(3) A temetőben tilos továbbá 

a) járművel közlekedni – kivéve a halottaskocsit és a mozgáskorlátozott személyt szállító 

járművet, valamint az üzemeltető engedélyével síremlék-készítés céljából szállítást végző 

járművet –, 

b) kerékpározni,  

c) a sírokat, a sírokra ültetett növényeket megrongálni, a temetőben nyíló és ott elhelyezett 

virágokat a temetőből kivinni, 

d) a sírok díszítését megrongálni, csonkítani, bepiszkítani, a díszítő tárgyakat illetéktelen 

személynek elvinni vagy eltávolítani, 

e) minden olyan magatartás, amely a temető zöldfelületét, útjait, parkosítási tevékenységét 

érinti. 

 

13. § A temetőhasználók kötelesek 

a) a ravatalozót, a sírokat, a síremléket, a temető kerítését és egyéb létesítményeit, építményeit 

rendeltetésüknek megfelelően használni, azok épségére ügyelni,  

b) a temető tárgyaira vigyázni, 
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c) a temetőben keletkezett hulladékokat, gyomot, elszáradt virágokat és koszorút, gyertyát és 

mécsest a temetőben elhelyezett hulladékgyűjtőbe elhelyezni. 

 

14. § (1) Előzetes bejelentést követően, csak az üzemeltető engedélyével lehet a sírra ültetni 

olyan bokrot, vagy fát, melynek várható méretei elérik az egy méter szélességet, vagy egy 

méter magasságot, vagy a méretük várhatóan meg fogja haladni a sírhely méretét. 

(2) Az üzemeltető engedélyével lehet csak a síron és a sírbolton elhelyezni egy méter 

magasságot meghaladó tárgyat.  

(3) Tilos 

a) olyan tárgyaknak a temető területén történő elhelyezése, mely nem a sír, sírbolt díszítésére 

szolgál, valamint 

b) padok, ülőhelyek engedély nélküli elhelyezése. 

 

15. § (1) A temetőhasználó a temetőben köteles a tűzveszély keletkezését eredményező 

magatartástól tartózkodni, valamint a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket, gyertyát, mécsest úgy 

elhelyezni, hogy tűz ne keletkezzen. 

(2) A temetőben tilos bármilyen célból tüzet rakni. 

 

16. § A temető fenntartója jogosult és köteles az engedélyköteles, de engedéllyel nem 

rendelkező vagy nem az engedély szerint elhelyezett, a temető rendjét zavaró tárgyakat, 

növényeket eltávolítani. 

 

4. A ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai 

 

17. § (1) A temető ravatalozójának használata nem kötelező, ha a temetőbe szállított halott - a 

kötelező azonosítást követően - haladéktalanul eltemetésre kerül. 

(2) A temetőbe beszállított, haladéktalanul eltemetésre nem kerülő holttesteket – a kötelező 

azonosítást követően - a temetésig a ravatalozó épületben kell tartani. 

 

IV. Fejezet 

 

A temetési hely gazdálkodási szabályai, a temetési hely feletti  

rendelkezési jog időtartama 

 

18. § (1) A sírhelytáblák – közös érintkezési szakaszai – között legalább 4 méter széles utat 

kell biztosítani. 

(2) A sírhelytáblákon belül a sírhelysorokat egymástól minimum 1 méter távolságra kell 

elhelyezni. 

(3) A sírhelysorokon belül a temetési helyeket, sírhelyeket egymástól minimum 60 cm 

távolságra kell elhelyezni. 

 

19. § A temetési helyek kialakításánál figyelembe kell venni a 18. §-ban meghatározott 

minimális távolságot a sírhelytáblák, a sírhelysorok és a temetési helyek között. 

 

20. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama 

a) egyes sírhely esetén 25 év, valamint az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év, 

b) kettő sírhely esetén 25 év, valamint az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év, 

c) gyermek sírhely esetén 25 év, valamint az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 

év, 

d) sírbolt esetén 60 év, 
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e) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év, 

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog - a TeR. 18. § (3) bekezdésében meghatározottak 

kivételével az (1) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejára után meghosszabbítható, 

újraváltható. Az újraváltás időtartama a temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az 

(1) bekezdésben meghatározott használati időnél rövidebb is lehet, de legalább 

a) az (1) bekezdés a), b) és c) pontja esetében 10 év,  

b) az (1) bekezdés d) pontja esetében 30 év,  

c) az (1) bekezdés e) pontja esetében 5 év. 

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jogokról nyilvántartást kell vezetni. 

(4) Az Önkormányzat azon elhunyt személyeknek, akik a település közélete területén 

kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat. 

(5) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.  

(6) A díszsírhelybe - a vonatkozó szabályoknak megfelelően, a költségek viselése mellett - az 

elhalt özvegye, továbbá felmenő és lemenő hozzátartozói is eltemethetők. 

(7) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában - az 

Önkormányzat megbízásából és költségére - az üzemeltető köteles gondoskodni.  

 

V. fejezet 

 

A sírhely, urnahely méretezése, sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak, 

növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai 

 

5. A sírhely, urnahely méretezése, sírjelek alkalmazása 

 

21. § (1) A sírhely, urnahely mélységére, hosszára és szélességére vonatkozó előírásokat a 

TeR. vonatkozó szabályainak figyelembevételével az 1. melléklet tartalmazza. 

(2) A sírgödör mélysége legalább 200 cm. Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó 

aljának legalább 160 cm mélyre kell kerülnie a felszíntől. 

 

22. § A sírjelek alkalmazása során be kell tartani a TeR. 13–15. §-aiban meghatározott 

szabályokat. 

 

6. Kegyeleti tárgyak 

 

23. § (1) A temetőlátogató joga, hogy a temetési helyeken olyan kegyeleti tárgyakat helyezzen 

el, amelyek nem sértik mások kegyeleti jogait, a temető jellegét. 

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelő kegyeleti tárgyakat akkor lehet szabadon elhelyezni a 

sírokon, ha azok - méretüknél fogva - nem kötöttek engedélyhez.  

 

7. Növényzet elhelyezése 

 

24. § (1) A temetési helyeken úgy lehet lágyszárú növényeket elhelyezni a sírhely földjébe 

vagy cserépbe, hogy azok a sírok közötti mozgást ne akadályozzák. 

(2) Egyes nem lágyszárú növényeket csak az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet a sírokra 

ültetni. 

(3) A temető területén belül - a fenntartó hozzájárulása nélkül - kizárólag a temetési helyre 

lehet növényeket ültetni. 

 

8. A sírhelygondozás szabályai 
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25. § (1) A sírhelyeket a temetési hely felett rendelkezési jogosultsággal bíró személynek 

gondoznia kell. 

(2) A sírhelygondozás során a keletkezett hulladékot nem szabad a sírhely mellett vagy a 

sírhelyek között tárolni, azt a hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni. 

(3) A sírhely gondozásakor a szomszédos sírhelyeket nem szabad megrongálni, bepiszkítani. 

(4) A sírhelyeken elhelyezett sírjeleket, különösen a síremléket gondozni kell. A sírjelet úgy 

kell elhelyezni, hogy ne veszélyeztesse a látogatók vagy más tárgyak épségét. 

(5) A sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező. A felhantolás magassága maximum 

50 cm. 

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt arra, hogy az Önkormányzat nevében a 

temetési hely felett rendelkezni jogosultat a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy 

sírbolt helyreállítására felszólítsa.  

(7) Amennyiben az érintett a (6) bekezdés szerinti felhívásnak nem tesz eleget, és az életet is 

fenyegető közvetlen veszély áll fenn, a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére az 

Önkormányzat nevében a Jegyző megszünteti, és intézkedik a költségek megfizettetéséről. 

 

VI. Fejezet 

 

A temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételei, a temetési hely megváltásának 

és újraváltásának díja, a temető-fenntartási hozzájárulás díja és  

a létesítmények és szolgáltatások igénybevételének díja 

 

9. A temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételei 

 

26. § A temető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási 

szerződésre, annak tartalmára vonatozó előírásokat a TeTv. 39. §-a tartalmazza. 

 

27. § A temető üzemeltetőjének díjfizetési kötelezettségét a TeR. 55. §-a határozza meg. 

 

10. A temetési hely megváltásának és újraváltásának díja 

 

28. § A temetési helyek megváltásáért és újraváltásáért díjat kell fizetni. 

 

29. § (1) A temetési helyek megváltási díja a temetési hely feletti rendelkezési jog 

időtartamára - az e rendeletben meghatározott használati időre - vonatkozik, mértéke 

a) egyes sírhely esetén 15.000 Ft + általános forgalmi adó, 

b) kettős sírhely esetén 25.000 Ft + általános forgalmi adó, 

c) sírbolt esetén 120.000 Ft + általános forgalmi adó, 

d) egyes urnafülke esetén 20.000 Ft + általános forgalmi adó, 

e) kettős urnafülke esetén 40.000 Ft + általános forgalmi adó, 

f) urnasírhely esetén 5.000 Ft + általános forgalmi adó. 

g) egyes gyermek sírhely esetén (140 cm-es koporsóméretig): 0 Ft. 

(2) A temetési helyekre történő rátemetéskor az (1) bekezdés a) – f) pontjaiban meghatározott 

díj időarányos részét kell megfizetni. 

(3) A temetési helyek újraváltási díjának mértéke, ha az újraváltás nem az első megváltás 

időtartamának megfelelő, hanem csökkentett időtartamra történik, a teljes újraváltási díj 

mértékének időarányos része. 

(4) Sírbolt esetében, ha a lejárati idő a rátemetés időpontját 25 évvel meghaladja, újraváltási 

díjat nem kell fizetni. 
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30. § A 29. §-ban meghatározott díjak felülvizsgálatára a TeTv. 40. § (3) bekezdésében 

meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 

 

11. A temető-fenntartási hozzájárulás díja 

 

31. § (1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző személynek temető-fenntartási 

hozzájárulási díjat kell fizetnie.  

(2) A temető-fenntartási hozzájárulási díj mértékére vonatkozó maximális korlátot a TeTv. 40. 

§ (4) bekezdése rögzíti. 

 

32. § A temető-fenntartási hozzájárulási díj mértéke naponta: 1.800 Ft + általános forgalmi 

adó. 

 

33. § A temető-fenntartási hozzájárulási díj felülvizsgálatára a TeTv. 40. § (3) bekezdésében 

meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 

 

12. A létesítmények és szolgáltatások igénybevételének díja 

 

34. § Annak a temetkezési szolgáltatónak, aki igénybe veszi a temetői létesítményeket, 

valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokat, igénybevételi díjat kell fizetnie. 

 

35. § A temetkezési szolgáltató köteles a köztemetőn belül igénybe venni azokat a 

szolgáltatásokat, melyek 

a) az elhunyt hűtésével, 

b) az elhunyt szállításával – a szállításra kialakított járművel –, 

d) a sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással 

kapcsolatos feladatok ellátására irányulnak és az üzemeltető szakszemélyzete 

közreműködésének, berendezéseinek igénybevételével történnek. 

 

36. § A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 

igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak: 

a) ravatalozó, ravatalozási hely esetén alkalmanként: 10.000 Ft + általános forgalmi adó,  

b) ravatali berendezés esetén alkalmanként: 10.000 Ft + általános forgalmi adó,  

c) hűtő esetén 

ca) 3 napon belül: 4.000 Ft + általános forgalmi adó (alapdíj), 

cb) 3 napon túl: alapdíj + megkezdett naponként: 1.000 Ft + általános forgalmi adó,  

(a hűtés időtartama csak különlegesen indokolt esetben haladhatja meg a 

halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő 8. napot) 

d) halott átvételi vagy átadási díj: 15.000 Ft + általános forgalmi adó, mely díj elhunytanként 

csak egyszer számolható fel, 

e) regisztrációs (nyilvántartásba-vételi) díj alkalmanként: 2.000 Ft + általános forgalmi adó,  

f) ügyeleti díj temetéskor, mely magában foglalja a ravatalozó nyitását, zárását, az elektromos 

áram biztosítását, a temetői rend betarttatását: 8.000 Ft + általános forgalmi adó, 

g) temetőn belüli szállítás: 4.400 Ft + általános forgalmi adó, 

h) sírásás, sírhelynyitás: 

ha) felnőtt-sírhely esetén: 16.000 Ft + általános forgalmi adó, 

hb) gyermek-sírhely esetén: 5.000 Ft + általános forgalmi adó, 

hc) urna esetén: 5.000 Ft + általános forgalmi adó, 

hd) exhumálás esetén: 20.000 Ft + általános forgalmi adó. 
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i) sírbahelyezés (amely tartalmazza a koszorúk és virágok síron való elhelyezést): 10.000 Ft + 

általános forgalmi adó, 

j) visszahantolás: 

ja) felnőtt-sírhely esetén: 5.000 Ft + általános forgalmi adó, 

jb) gyermek-sírhely esetén: 3.000 Ft + általános forgalmi adó, 

jc) urna esetén: 2.000 Ft + általános forgalmi adó. 

 

VII. Fejezet 

 

A temetési szolgáltatás, a szociális temetés  

és a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek  

ellátásának temetői rendje 

 

13. A temetési szolgáltatás rendje 

 

38. § A temetési szolgáltatás tevékenységek ellátásának temetői rendjére vonatkozóan a TeTv. 

25. § (1)–(2) bekezdését, valamint a TeR. 50. § (2) bekezdését kell alkalmazni. 

 

14. A szociális temetés 

 

39. § (1) A szociális temetésre vonatkozó különleges rendelkezéseket a TeTv. 16. §-ának n) és 

o) pontjai, a TeTv. 16/A. §-a, a TeTv. 24/A.-24/C. §-ai, valamint a TeR. 17/A.-17/D. §-ai 

rögzítik. 

(2) A Képviselő-testület a szociális parcella és szociális temetkezési hely céljára  

a)  koporsós temetések esetére a temető 5/B. parcelláját,  

b) az urnás temetések esetére a temető 5/C. parcelláját  

jelöli ki.  

A szociális parcellában és szociális temetkezési helyen kizárólag szociális temetés végezhető. 

 

40. § (1) A szociális temetés lehetőségéről - az eltemettetésre kötelezettnek szóló - értesítési 

feladatot a Jegyző látja el. A Jegyző - a gyorsabb ügyintézés céljából -, az értesítéssel együtt 

megküldi az eltemettetésre kötelezettnek a szociális temetés iránti kérelemnyomtatványt is. 

(2) A Képviselő-testület a Jegyzőre ruházza a szociális temetésre való jogosultság 

megállapításával kapcsolatos feladat- és hatásköreit. A szociális temetés iránti kérelmet 

haladéktalanul el kell bírálni. A döntésről határozatot kell hozni. A szociális temetésre való 

jogosultságot megállapító határozatnak tartalmaznia kell az eltemettető - és ha vannak, a 

személyes közreműködők - jogait és kötelezettségeit. Ez a határozat az alapja a szociális 

temetés megszervezése érdekében tett intézkedéseknek, kötelezettségvállalásoknak. 

(3) A Képviselő-testület a Jegyzőre ruházza a szociális temetés megszervezése érdekében a 

TeR. 17/B. és 17/C. §-aiban meghatározott feladatok ellátásának kötelezettségét, valamint 

feljogosítja a Jegyzőt a szociális temetés során az Önkormányzat nevében történő egyéb 

szervezési és lebonyolítási feladatok ellátására. 

(4) A Jegyző, a köztemető üzemeltetője, valamint az eltemettető folyamatos kapcsolatot tart a 

szociális temetés megszervezése és lebonyolítása érdekében. A tájékoztatási kötelezettség 

kiterjed különösen:  

a) a temetés megszervezéséhez szükséges okmányok átadás-átvételére,  

b) a sírhely meghatározására,  

c) a szállítás koordinálására,  

d) a temetési kellékek büntetés-végrehajtási szervtől történő átvételére, a temetésig való 

tárolására, majd a temetésre történő rendelkezésre bocsátására,  
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e) a személyes közreműködők nyilatkozattételére, a személyes közreműködők személyében 

történő változásra, 

f) a temetőben a személyes közreműködés keretében végzett egyes tevékenységek, 

munkavégzés tervezett és tényleges időpontjára, 

g) a személyes közreműködők tevékenységének ellenőrzése során tett olyan megállapításra, 

mely alapján az üzemeltető, illetve az Önkormányzat intézkedése indokolt. 

(5) A Jegyző köteles a szociális temetés megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos 

feladatok nyomon követése érdekében nyilvántartást vezetni. 

 

15. A temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek  

ellátásának temetői rendje 

 

41. § A temetőben munkáját végző vállalkozó működése során köteles betartani az alábbi 

szabályokat. A vállalkozó 

a) tevékenysége ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az 

elhunyt elbúcsúztatását, 

b) gondoskodjon arról, hogy a munkavégzése során a szomszédos temetési hely ne sérüljön 

meg, eredeti állapota ne változzon, 

c) a munka ideje alatt a temetési helyek látogatását ne akadályozza. 

 

VIII. Fejezet 

 

Egyéb rendelkezések 

 

42. § A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzését a Pest 

Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatala látja el. 

 

IX. Fejezet 

 

Hatályba léptető és záró rendelkezések 

 

43. § (1) A Rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.  

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kakucs községi temető 

fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 16/2007. (X. 31.) önkormányzati rendelet. 

(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a TeTv.-ben és a TeR.-ben foglaltakat kell 

megfelelően alkalmazni. 

(4) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévő hirdetőtábláján 

és a www.kakucs.hu honlapon történő – kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Szalay István sk.                                           Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester                                                jegyző 

 

 

1. melléklet a 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 

 

A temetési helyek és a sírboltok előírt méretei 

 A B C D 

1 
Megnevezés 

A temetési hely 

2 hossza szélessége mélysége 

3 Egyes (felnőtt) sírhely 210 cm 90 cm 240 cm 

http://www.kakucs.hu/
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4 
Egyes (felnőtt) sírhely 

rátemetés 
210 cm 90 cm 180 cm 

5 Kettős (felnőtt) sírhely 210 cm 190 cm 240 cm 

6 
Kettős (felnőtt) sírhely 

rátemetés 
210 cm 190 cm 180 cm 

7 Egyes gyermek sírhely 140 cm 60 cm 210 cm 

8 Urnasírhely 130 cm 65 cm 100 cm 

9 
Urnafülke 

(kolombárium) 
30 cm 30 cm 30 cm 

10 Sírbolt maximum 20 m
2
 

 

 

 

3./ Napirendi pont: Döntés a Képviselő-testület 2014. évi munkatervéről 

 

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

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

A képviselők részéről az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel nem merült fel. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben szereplő határozathozatali 

javaslatról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

106/2013. (12. 12.) Határozata: 

A Képviselő-testület 2014. évi munkatervéről 

 

A Képviselő-testület a 2014. évi munkatervét – legfontosabb döntéseinek, rendeleteinek, 

üléseinek ütemezését – az alábbiak szerint fogadja el: 

 

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

Testületi ülés napja: csütörtök 

Testületi ülés kezdési időpontja: 16 óra 

Testületi ülés előterjesztésének kiküldési módja: SZMSZ szerint 

Testületi ülésre meghívottak, meghívandók: SZMSZ szerint 

 

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

 

A település munkaprogramjából adódó, kiemelt jelentőségű kérdéseket a testület két 

fordulóban tárgyalja és közmeghallgatáson vagy más lakossági fórumon kérheti a lakosság 

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

 



18 

 

Téma:  A település egészét érintő feladatok, szolgáltatások 

 Koordinátor: polgármester 

 Az előkészítésében közreműködik: 

- Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 

- Társadalmi és Kulturális Bizottság 

- Munkacsoportok 

- Jegyző. 

Elkészítésének ideje: A keletkezett kérdéstől számított 30 nap. 

 

2.) A testületi ülés állandó témái: 

 

1. Napirend tárgyalása előtti témák: 

a. Tájékoztató az elmúlt ülés eseményeiről 

Előadó: polgármester 

b. Beszámoló a testület által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

Előadó: polgármester, érintett bizottság elnöke 

c. Beszámoló a testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról 

Előadó: polgármester, jegyző 

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

jogszabályokról 

Előadó: jegyző 

 

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

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

b. Egyebek 

 

3.) A testületi ülések tervezett ideje, napirendje: 

 

1./ január 

Háziorvosi Ügyelet Intézményfenntartó Társulás új társulási megállapodásának 

elfogadása 

Aktuális kérdések megvitatása; 

2./ február  

Kakucs Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megvitatása és elfogadása; 

Közfoglalkoztatási terv felülvizsgálata; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

3./ március 

A helyi társadalmi szervezetek számára kiírt pályázatok elbírálása; 

Likviditási terv ismertetése; 

Éves közbeszerzési terv elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

4./ április 

Kakucs Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

rendelettervezet megvitatása és elfogadása; 

Önkormányzat 30 napon túli kintlévőségeiről beszámoló; 

Rendeletek, szabályzatok felülvizsgálata; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

5./ május 

Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása; 



19 

 

A 2013. évi közbeszerzésről szóló éves statisztikai összegzés elfogadása; 

Kitüntető címek adományozásáról döntés; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

6./ június 

Az intézmények beszámolójának megvitatása és elfogadása; 

Likviditási terv ismertetése;  

Tájékoztató a település közbiztonságáról; 

Rendőrségi beszámoló; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

7./ július 

Település-üzemeltetési feladatok áttekintése; 

Rendeletek, szabályzatok felülvizsgálata; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

8./ augusztus 

Nyári szünet, ülések megtartására rendkívüli esetekben kerül sor. 

9./ szeptember 

Kakucs Község Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetési beszámolójának 

megvitatása és elfogadása; 

Kakucs Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szükség szerinti 

módosítása; 

Likviditási terv ismertetése; 

10./ október 

Alakuló ülés; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

11./ november 

Kakucs Község Önkormányzata 2014. III. negyedévi költségvetési beszámolójának 

megvitatása és elfogadása; 

Kakucs Község Önkormányzata 2015. költségvetési koncepciójának megvitatása és 

elfogadása; 

A helyi adórendeletek módosítása; 

Térítési díjak felülvizsgálata; 

A 2015. évi belsőellenőrzési terv elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

12./ december  

Közmeghallgatás; 

A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 

 

4./ Napirendi pont: Döntés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban 

nonprofit kft. létrehozásáról 

 

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

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 
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A képviselők részéről az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel nem merült fel. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben szereplő határozathozatali 

javaslatokról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

107/2013. (12. 12.) Határozata: 

A CSÉV-KA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza a CSÉV-KA Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság - rövidített neve: CSÉV-KA Nonprofit Kft. - megalapítását.  

A társaságot a Csévharaszt Község Önkormányzatával közösen hozza létre, melyben 50%-os 

tulajdonrészt vállal. 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező 

társasági szerződést - az egyeztetett kiegészítésekkel - egységes szerkezetben elfogadja a 

megjelölt tevékenységi körökkel.  

A Nonprofit Kft főtevékenységi köre: 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése. 

 

Az Önkormányzat a társaság bejegyzéséhez és közzétételéhez az illeték és közzétételi díj 

fizetését, illetőleg az ügyvédi munkadíjat 50%-os arányban átvállalja, költségvetésének 

általános tartaléka terhére.  

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  polgármester  

 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

108/2013. (12. 12.) Határozata: 

A CSÉV-KA Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kijelöléséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - Csévharaszt Község Önkormányzatával 

egyetértésben - a CSÉV-KA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének 2013. 

december 16-ától határozatlan időtartamra kijelöli Hevesi István /Budapest, 1961. április 1., 

anyja neve: Hornyák Angyalka/ 2723 Nyáregyháza, Szegfű utca 11. szám alatti lakost, aki a 

kijelölést, felkérést elfogadta. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  polgármester  

 

 



21 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

109/2013. (12. 12.) Határozata: 

A CSÉV-KA Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának kakucsi tagjának kijelöléséről 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - Csévharaszt Község Önkormányzatával 

egyetértésben - a CSÉV-KA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 

tagjának 2013. december 16-tól 2016. december 16-ig tartó határozott időtartamra kijelöli 

Balogh János, 2366 Kakucs, Fő utca 180. szám alatti lakost, aki előzetes egyeztetés alapján a 

kijelölést elfogadta.  

A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja, hogy Csévharaszt Község Önkormányzata 

a Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának Kovács György, 2212 Csévharaszt, Petőfi S. u. 14. és 

Fodor Imre, 2212 Csévharaszt, Gyöngyvirág u. 15. szám alatti lakosokat jelöli ki. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  polgármester  

 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

110/2013. (12. 12.) Határozata: 

A CSÉV-KA Nonprofit Kft. székhelyéről 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - Csévharaszt Község Önkormányzatával 

egyetértésben - hozzájárul ahhoz, hogy a CSÉV-KA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhelyeként az alábbi cím kerüljön bejegyzésre: 2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 

43/B.  

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  polgármester  

 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

111/2013. (12. 12.) Határozata: 

A CSÉV-KA Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának kijelöléséről 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - Csévharaszt Község Önkormányzatával 

egyetértésben - a CSÉV-KA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának 

2013. december 16-tól 2016. december 16-ig kijelöli a FRAUDITOR Könyvvizsgáló, 

Tanácsadó és Oktató Kft-t (Székhelye: 1118 Budapest, Számadó u. 10. A ép. I. em. 4., 

Adószáma: 12205927-2-43, Bankszámla száma: OTP Bank NyRt. - 11705008-20451666-

00000000, Könyvvizsgáló kamarai nyilvántartó szám: 000134, képviseli: dr. Pintérné 

Csermák Jolán kamarai tag könyvvizsgáló), aki a kijelölést elfogadta.  
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Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  polgármester  

 

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

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

112/2013. (12. 12.) Határozata: 

A CSÉV-KA Nonprofit Kft. törzstőkéjéről 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - Csévharaszt Község Önkormányzatával 

egyetértésben - a CSÉV-KA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói törzstőkéjét 

500.000.-Ft-ban határozza meg, mely törzstőkének rá eső részét (50% - 250.000,-Ft) 

költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.  

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  polgármester  

 

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

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

113/2013. (12. 12.) Határozata: 

Hozzájárulás CSÉV-KA Nonprofit Kft. nevében a Kakucs településnévből képzett „KA” 

szótöredék használatához 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a CSÉV-KA 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezésében a „KA” előnevet, illetőleg az abból 

képzett mozaikszót, szótöredéket, mint a település nevét használja. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  polgármester  

 

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

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

114/2013. (12. 12.) Határozata: 

A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző CSÉV-KA Nonprofit Kft. 

Társasági Szerződésének elfogadásáról 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja a CSÉV-KA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági 

Szerződését. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  polgármester  
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A 114/2013. (12. 12.) Határozat melléklete: 

„CSÉV-KA 

Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság  

 

Társasági szerződés 
 

Jelen okirat elfogadásával és aláírásával Csévharaszt Község Önkormányzata és Kakucs 

Község Önkormányzata a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: Gt.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 

szóló 2009. évi CXXII. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a 

továbbiakban: Ötv.), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban: új Ötv.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. évi törvény, a 

helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény valamint a 

hulladékról szóló 2012. évi. CLXXXV. törvény rendelkezései alapján nonprofit korlátolt 

felelősségű társaságot hoz létre. 

 

A társaság célja, hogy a nonprofit korlátolt felelősségű társaság Csévharaszt és Kakucs 

Község Önkormányzatainak illetékességi területén kommunális hulladékgyűjtési, szállítási és 

az ezzel összefüggő egyéb szolgáltatási tevékenységet végezzen.  

 

I. 

A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓJA, CÉLJA: 

 

1. A társaság neve: CSÉV-KA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  

 

A társaság rövidített neve: CSÉV-KA Nonprofit Kft. 

 

2. A társaság székhelye: 2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/B 

 

3. A társaság alapítói:  

 

Csévharaszt Község Önkormányzata 
Statisztikai számjele: 15734642-8411-321-13 

Adószáma: 15734642-2-13 

Székhelye: 2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/B 

Képviseli: Mocsáry Balázs Dénes polgármester 

 

Kakucs Község Önkormányzata 
Statisztikai számjele: 15441269-8411-325-13 

Adószáma: 15441269-2-13 

Székhelye: 2366 Kakucs, Fő utca 20. 

Képviseli: Szalay István polgármester 

 

II. 

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE, MŰKÖDÉSI IDEJE: 

 

4. A társaság tevékenységi köre: 

 



24 

 

TEÁOR ’08 

 38.11  Nem veszélyes hulladék gyűjtése (Főtevékenység) 

 38.21  Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

 39.00  Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés  

 

4.1. A társaság szolgáltatásait bárki igénybe veheti. A társaság vállalkozási tevékenységet 

csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve kiegészítő jelleggel, 

végez. A társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen 

társasági szerződésben meghatározott tevékenységre fordítja. A társaság közvetlen 

politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt. 

 

4.2.  A társaság vállalja, hogy törvényi kötelezettségének megfelelően Kakucs Község 

Önkormányzatának és Csévharaszt Község Önkormányzatának honlapján közzétéve 

gondoskodik a tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatai nyilvánosságra 

hozataláról, azaz gondoskodik a nonprofit társaság működésének, szolgáltatásai 

igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról. Valamint vállalja, 

hogy hasonló módon a társasági szerződésben foglalt tevékenységével és 

gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatait rendszeresen nyilvánosságra hozza. 

 

4.3 A nonprofit korlátolt felelősségű társaság határozatlan időtartamra jön létre.  

 

4.4 A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, 

nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká 

válhat szét. 

 

4.5 Ha társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a társaság 

tagjai részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok 

vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a 

cégbíróság a társasági szerződés rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Ilyen 

rendelkezés hiányában a cégbíróság a megmaradt vagyont a megszűnő társaság 

tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja. 

 

III. 

A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, AZ ALAPÍTÓ TÖRZSBETÉTJE: 

 

5.  A társaság törzstőkéje 500 000,- Ft, azaz Ötszázezer forint, mely tőrzstőke kizárólag 

pénzbeli betétből áll. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy a pénzbeli 

betétjeiket a bejegyzési kérelem benyújtásáig a társaság erre a célra nyitott 

bankszámlájára befizetik. 

 

5.1 A törzsbetétek az alábbiak szerint oszlanak meg a tagok között: 

 

név: pénzbeli 

hozzájárulás: 

Nem pénzbeli 

hozzájárulás: 

Összesen: 

 

Kakucs Község Önkormányzata 250.000,-Ft - 250.000,-Ft 

Csévharaszt Község Önkormányzata 250.000,-Ft - 250.000,-Ft 

Összesen:  500.000,-Ft - 500.000,-Ft 

 

5.2 A fentiek alapján tagok törzsbetéteinek százalékos megoszlása a következő: 
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Kakucs Község Önkormányzata 50% 

Csévharaszt Község Önkormányzata 50% 

 

5.3 A törzstőke emelésére vagy csökkentésére a taggyűlés határozata alapján, 

betétarányosan kerül sor. A törzstőke 500.000.-Ft-nál alacsonyabb összegre – a 

Gt.159.§ (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - nem szállítható le a Gt.114.§ (1) 

bekezdésben meghatározott összeg alá és minden tag törzsbetéte el kell, hogy érje a 

100.000.-Ft összeget. 

 

5.4 A társaság fennállása alatt az Alapítók a törzsbetétet a társaságtól nem követelhetik 

vissza és nem tarthatnak igényt a társaság mérleg szerinti nyereségére sem. 

 

IV. 

A TÁRSASÁG SZERVEZETE 

 

I. Taggyűlés 

a) A Társaság legfőbb irányító szerve a Taggyűlés, amely a Társaság tagjaiból áll.  

b) A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele vagy a leadható 

szavaztok többsége képviselve van. 

c) A tagokat törzsbetéteik mértéke arányában – minden 10000,– Ft után – 1-1 szavazati 

jog illeti meg, nevezetesen:  

NÉV SZAVAZAT 

Kakucs Község Önkormányzata 25 

Csévharaszt Község Önkormányzata 25 

 

A taggyűlés elnöke az ügyvezető, akadályoztatása esetén a taggyűlés által választott 

levezető elnök.  

 

d) A taggyűlést szükség szerint, de legalább évente két alkalommal valamennyi tag 

tizenöt nappal korábbi – a napirendet tartalmazó – írásbeli értesítésével az ügyvezető 

hívja össze. A meghívó tartalmazza a taggyűlés helyét idejét és napirendjét. 

 

Azok a tagok, akik a szavazatok legalább öt százalékával rendelkeznek – az ok és a cél 

megjelölésével – írásban bármikor kérhetik a taggyűlés összehívását. Ha az 

ügyvezetők a kérelemnek harminc napon belül nem tesznek eleget, vagy ha nincs, 

akihez ezt a kérelmet intézhetnék, a tagok kérésére a taggyűlést a Cégbíróság hívja 

össze, vagy az ülés összehívására az indítványtevő tagokat jogosítja fel. 

 

Ha a Taggyűlés nem volt határozatképes, az eredeti napirenden szereplő ügyekben a 

megismételt Taggyűlés a jelenlévők által képviselt törzstőke mértékétől függetlenül 

határozatképes. A megismételt Taggyűlés időpontjáról az első Taggyűlésre szóló 

meghívóban is lehet rendelkezni. A megismételt taggyűlést a határozatképtelen 

taggyűléstől számított 30 napon belülre kell összehívni.  

 

A taggyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni. A taggyűlés által hozott határozatokat a 

Határozatok Könyvébe kell bevezetni, amelyeket a taggyűlés elnöke és egy további 

tag aláírásával hitelesít. 
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A Határozatok könyve a tagok és az ügyvezető számára nyilvános, Társaságon kívüli 

személy csak a taggyűlés vagy jogszabály felhatalmazása alapján tekinthet bele. 

 

e) Haladéktalanul össze kell hívni a Taggyűlést ha a Társaság mérlegéből, könyvviteli 

nyilvántartásaiból kitűnik, hogy a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke 

felére csökkent, illetve a Társasági törvény 114.§ (1) bekezdésében megjelölt érték alá 

csökkent, valamint ha a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit 

megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi. 

f) A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség 

vagy felelősség alól mentesít, illetve a gazdasági társaság rovására másfajta előnyben 

részesít, továbbá az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert 

kell indítani, valamint az, akinek a társasággal fennálló társasági jogi jogviszonyának 

létesítésére, tartalmára vagy megszűnésére a határozat vonatkozik. 

g) A taggyűlés határozatait általában egyszerű szavazattöbbséggel hozza. 

h) A szerződő felek kizárják a taggyűlés elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével 

történő megtartásának lehetőségét. 

i) Egyhangú határozat szükséges: 

 a Társasági Szerződésben meghatározott kötelezettségek növeléséhez,  

 új kötelezettségek megállapításához, illetve egyes tagok külön jogainak 

csorbításához,  

 a törzstőke felemeléséhez, leszállításához 

 ha a Társasági Törvény, vagy jelen szerződés így rendelkezik.  

j) 3/4-es szótöbbséggel hozott határozat szükséges: 

 a Társaság üzletrészének a törzstőkén felüli vagyonból, a Társaság által történő 

megvásárlásához, amennyiben befizették a törzsbetétek teljes összegét 

 a Társasági Szerződés módosításához, kivéve, ha a módosítás csak a társaság 

székhelyét (telephelyét) és fióktelepét, valamint ha a tevékenységi körét érinti 

 a Társaság megszűnésének elhatározásához 

 a tag kizárására irányuló per megindításához 

 az ügyvezető visszahívásához. 

 ha a Társasági Törvény, vagy jelen szerződés így rendelkezik. 

k) A Taggyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni; a jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy - a 

taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott - tag írja alá. 

l) Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet 

(határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell 

vezetnie a határozatok könyvébe. 

 

A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, 

- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése, 

- üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése, 

- ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint az 

ügyvezető feletti megbízói jogok gyakorlása,  

- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk 

megállapítása, 

- könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása, 

- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, 

ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685.§ b.) pont) köt, az 

ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése, 
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- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakításának elhatározása, valamint 

más gazdasági társaságba tagként való belépésről való döntés, 

- a társasági szerződés módosítása, 

- mindazon ügyek, amelyeket a törvény vagy a társasági szerződés egyébként a 

taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

 

II. Ügyvezető 

 

a) A Társaság ügyvezetője: 

név:    Hevesi István 

születési hely, idő:  Budapest, 1961. 04. 01. 

anyja neve:     Hornyák Angyalka 

lakcím:   2723 Nyáregyháza, Szegfű utca 11. 

Adóazonosító jel:   8344230098 

 

b) A Társaság képviseletére és az ügyintézésre az ügyvezető önállóan jogosult. Az 

ügyvezető megbízatása 2013. december 16. napjától határozatlan időre szól. 

c) A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogot Hevesi István ügyvezető 

gyakorolja. 

d) A Társaság tevékenységét - a jogszabályok és a Taggyűlés határozatai alapján - az 

ügyvezető irányítja és szervezi. 

e) Az ügyvezető feladatkörébe tartoznak:  

 a Társaság képviselete a bíróság, más hatóságok előtt, harmadik személyekkel 

szemben 

 szerződések, megállapodások kötése 

 a Társaság tevékenységével kapcsolatos nyilvántartások, könyvek vezetése 

 az éves gazdálkodási terv, mérleg és eredmény kimutatás elkészítése 

 a Társaság tagjegyzékének folyamatos vezetése 

 a Taggyűlés határozatainak végrehajtása 

 intézkedés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a taggyűlés hatáskörébe. 

 

f) Az ügyvezető hatáskörének korlátozása harmadik személyekkel szemben hatálytalan. 

 

g) Az ügyvezető nem lehet tagja az önkormányzati képviselőtestületnek, ill. személyévei 

szemben egyéb, jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi ok sem állhat fenn. 

Az ügyvezető a társasággal kötött megbízási szerződés keretében látja el 

feladatát. 
 

h) A megbízási jogviszony létesítése, megszüntetése, időtartama, a megbízáskor a 

megbízási díj és az egyéb járandóságok megállapítása a Taggyűlés hatáskörébe 

tartozik.  

 

i) Az ügyvezetőre alkalmazandók a gazdasági társaságokról szóló törvényben 

szabályozott kizáró okok. A társaság az ügyvezetőt, vagy hozzátartozóját – a bárki 

által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társaság által tagjának a 

tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapító okiratnak megfelelő juttatások 

kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

j) Az ügyvezető nem szerezhet társasági részesedést a társaságéval azonos tevékenységet 

folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a 

társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha 
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ehhez a Taggyűlés hozzájárul. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója nem köthet a 

saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, 

ha ehhez a Taggyűlés hozzájárul. A társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója 

ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. Ha ezen 

szabályok megszegésével az ügyvezető a társaságnak kárt okoz, akkor a kár 

megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet 

érvényesíteni.  

k) Az ügyvezető köteles a Taggyűlés jóváhagyását beszerezni mindazon esetekben, 

amikor a társaság olyan beszerzést végez, vagy szolgáltatást vesz igénybe, amelynek 

ellenértéke nem éri el a közbeszerzési törvény értékhatárát, de a beszerzett eszközök 

értéke ill. az igénybe vett szolgáltatás értéke az adott év üzleti terve szerint nettó 1 

(egy) millió forintot az adott eszköz vagy szolgáltatás tekintetében eléri. 

 

l) Figyelemmel arra, hogy a cég önkormányzatok nonprofit gazdasági társasága, a 

Taggyűlés - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a 

hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselők, 

valamint a felügyelő bizottság (felügyelő szerv), könyvvizsgáló véleményét 

megismerni (ülést összehívni vagy írásos véleményt beszerezni). Halaszthatatlan 

döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is 

történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles 

véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény 

vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt a Taggyűlés 

határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított harminc napon belül - a 

cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. 

 

m) Taggyűlés összehívása esetén a IV/I/d. pont szerinti meghívót a vezető 

tisztségviselőknek, illetve felügyelő bizottsági tagoknak is meg kell küldeni.  

 

n) A levezető elnök a Taggyűlés döntéséről a vezető tisztségviselőket, felügyelő 

bizottsági tagokat, ill. a könyvvizsgálót nyolc napon belül, írásban, - a határozat 

kivonat megküldésével, - írásban köteles értesíteni. 

 

o) A nonprofit gazdasági társaság tevékenységének lényeges kérdéseiről szóló 

határozatok és jegyzőkönyvi részletekbe történő betekintést bárki kérheti a társaság 

ügyvezetőjétől a társaság székhelyén, továbbá ezen adatokat az önkormányzatok 

hirdetőtábláján vagy honlapján kell megjeleníteni. A betekintés a társaság 

ügyvezetőjének vagy más munkatársának jelenlétében történik, a megtekintett 

okiratokról feljegyzés, vagy a betekintő személy költségére másolat készíthető. 

 

p) A gazdálkodó szervezet legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni a gazdálkodó 

szervezet vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és más, a legfőbb szerv 

által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének 

főbb elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc 

napon belül a cégbíróságon letétbe kell helyezni. A szabályzatban foglaltak alapján a 

legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör 

javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, 

egyéb juttatásainak) megállapítása. 

 

q) A nonprofit társaság és az Alapítók közötti szerződés érvényességéhez a szerződés 

írásba-foglalása szükséges. 
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r) A gazdálkodó szervezet és a tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától 

számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. 

Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a társaság és a tag a társaság 

tevékenységi körébe tartozó, a létesítő okirat által meghatározott szokásos 

nagyságrendű szerződést köt. 

 

s) A gazdálkodó szervezet köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a 

cégbírósághoz - letétbe helyezés céljából - benyújtani azt az okiratot is, amely bárki 

javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege az egymillió forintot 

meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek 

vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani. 

 

V. 

PÓTBEFIZETÉS 

a) A taggyűlés a tagok számára – a veszteségek fedezésére – pótbefizetési kötelezettséget 

írhat elő azzal a korlátozással, hogy a pótbefizetési kötelezettség legfeljebb a tag 

törzsbetétjének 100 %-áig terjedhet. 

b) A pótbefizetési kötelezettségről rendelkező határozat elfogadásához a jelenlevő tagok 

egyhangú szavazata szükséges. 

c) A pótbefizetést betétarányosan kell teljesíteni, annak összege a tag törzsbetétjét nem 

növeli. 

d) A pótbefizetési kötelezettséget a Taggyűlés határozatának közlésétől számított 30 napon 

belül – a teljes összeg befizetésével – kell teljesíteni. 

e) Pótbefizetés elrendelésére naptári évente legfeljebb egyszer kerülhet sor. 

f) A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a Társasági 

Törvény 14. és 138. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az 

üzletrész vételárából le kell vonni a nem teljesített pótbefizetés összegét, amely a 

társaságot illeti meg. 

g) A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a – visszafizetés időpontjában a 

tagjegyzékben (150.§) szereplő - tagok részére vissza kell fizetni, a visszafizetésre csak a 

törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor. Nem kell visszafizetni a saját üzletrészre 

jutó pótbefizetést. 

A törzsbetét szolgáltatás és a pótbefizetés közös szabályai 

 

A törzsbetét szolgáltatási, valamint a pótbefizetési kötelezettséggel szemben a tagok 

beszámítással nem élhetnek, továbbá azok összege után kamat fizetésének sincs helye. 

Ha valamelyik tag a jelen szerződésben meghatározott vagy a taggyűlés által érvényesen 

elrendelt fizetési kötelezettségének – megfelelő határidő kitűzését tartalmazó és 

jogkövetkezményeket kilátásba helyező írásbeli felszólítás ellenére – nem tesz eleget, a 

gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerinti 

felelősséggel tartozik. 

 

6. Az Alapítók mellékszolgáltatás teljesítésére nem kötelesek. 

 

7. A társaság tevékenységéből származó, mérleg szerinti nyereség az Alapítók részére nem 

osztható fel. A társaság teljes nyeresége a nonprofit társaság feladatainak ellátásához 

használandó fel. 
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8. A társaságnak a nonprofit tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből 

származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 

 

VI. 

A TAG KIZÁRÁSA 

 

a) A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tag kizárásának kezdeményezéséről szóló 

határozat meghozatala. 

b) A kizárásról a Társaság keresete alapján a bíróság jogosult dönteni. Ha a bíróság a tag 

kizárásáról jogerős döntést hoz, úgy a kizárt tag tulajdonát képező üzletrészt a Társaság 

értékesíteni köteles. 

c) A kizárt tag üzletrészének értékesítésére a Társasági Törvény 139.§ és a 140. §-ának 

szabályai irányadók. 

d) Amennyiben a kizárt tag üzletrészének árverése eredménytelen volt, az többször is 

megismételhető. A megismételt árverés során az üzletrész alacsonyabb áron is eladható, 

de a társaság követelésénél alacsonyabb áron nem értékesíthető. A volt tagot a költségek 

levonása után az árverésen elért teljes vételár illeti. 

e) A tag kizárásának kezdeményezéséről való taggyűlési határozat meghozatalához legalább 

háromnegyedes szótöbbség szükséges. 

 

VII. 

A CÉGJEGYZÉS 

 

Az ügyvezető a Társaságot önállóan képviseli. A cégjegyzés akként történik, hogy az 

ügyvezető az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá önállóan ír alá, a hiteles 

cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően. 

 

VII. 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

 

a. A felügyelő bizottsági tagok jogviszonyának létesítéséről és javadalmazásának 

megállapításáról a Taggyűlés dönt. A felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő. 

 

b. Az Alapító a felügyelő bizottság tagjainak 2013. december 16. napjától 2016. 

december 16. napjáig az alábbi személyeket jelöli ki: 

 

Név:    Balogh János 

Születési hely, idő: Budapest, 1954. 08. 14. 

Anyja neve:   Tóth Erzsébet 

Lakcíme:   2366 Kakucs, Fő utca 180. 

 

Név:    Fodor Imre 

Születési hely, idő: Furta, 1944. 11. 06. 

Anyja neve:   Fülöp Róza 

Lakcíme:   2212 Csévharaszt, Gyöngyvirág utca 16. 

 

Név:    Kovács György 

Születési hely, idő: Cegléd, 1975. 09. 25. 

Anyja neve:   Dodó Gizella 

Lakcíme:   2212 Csévharaszt, Petőfi Sándor utca 14. 
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c. A felügyelő bizottság tagjai és elnöke vezető tisztségviselőknek minősülnek, ennél 

fogva irányadóak rájuk a Gt. alapján a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok. 

 

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 

- a vezető szerv elnöke vagy tagja 

- a nonprofit társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 

jogszabály másképp nem rendelkezik 

- a nonprofit társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi 

szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 

megfelelő cél szerinti juttatást, illetve 

- az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 

d. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától 

számított tizenöt napon belül, azokat a gazdasági társaságokat, közhasznú 

szervezeteket, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. 

 

e. A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a 

vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást 

vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, 

azokat megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság tagja a társaság vezető szervének ülésén 

tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, amennyiben jogszabály, vagy az 

alapító okirat erről így rendelkezik. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre 

jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról 

szerez tudomást, hogy 

- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy  

- következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 

döntését teszi szükségessé; 

- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő bizottság indítványára - annak 

megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen 

eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. Ha az arra 

jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket 

nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 

felügyeletet ellátó szervet. 

f) A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a Taggyűlés részére készült valamennyi 

lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság 

Taggyűlésnek kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az 

alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 

 

g) Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a 

társasági szerződésbe, illetve a Taggyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a 

gazdasági társaság érdekeit, haladéktalanul kezdeményezi a Taggyűlés összehívását. Ha 

a felügyelő bizottság a nonprofit tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés 

megszegését észleli, köteles haladéktalanul kezdeményezi a Taggyűlés összehívását 
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h) A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt 

(szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ. A felügyelő bizottság 

határozatképes, ha mindhárom tag jelen van; határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 

i) A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A 

felügyelő bizottság tagja e minőségében nem utasítható. 

 

j) A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását- az ok 

és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, 

aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő 

bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a 

kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 

 

k) A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a 

Taggyűlés hagy jóvá. 

 

l) Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott 

létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a gazdasági társaság 

ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreál1ítása 

érdekében köteles összehívni a Taggyűlést. 

 

m) A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját 

megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az 

ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, 

hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó 

tevékenységre is kiterjessze. 

 

n)  Egyebekben a felügyelő bizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére a Gt. 

vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni kell. 

 

o) A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági 

társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 

 

p) A Felügyelő Bizottság a Taggyűlés elé terjesztett valamennyi határozattervezetet 

köteles megvizsgálni, és arról véleményt készíteni, a Taggyűléstől vagy a társaság 

ügyvezetésétől érkezett felkérés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. 

 

q) A véleményezés eredményéről a Felügyelő Bizottság elnöke írásos véleményben 

tájékoztatja a Taggyűlést. Az írásos vélemény nyilvános. 

 

VIII. 

A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA: 

 

a.) A társaság Alapító által kijelölt könyvvizsgálója 2013. december 16. naptól 2013. 

december 16. napjáig  

 

Név: FRAUDITOR Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Oktató Kft 

Székhelye: 1118 Budapest, Számadó u. 10. A ép. I. em. 4. 

Adószáma: 12205927-2-43 

Bankszámla száma: OTP Bank NyRt. - 11705008-20451666-00000000 
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Könyvvizsgáló kamarai nyilvántartó szám: 000134 

 

Könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: 

Név: dr. Pintérné Csermák Jolán 

Anyja neve: Surányi Rozália 

Születési hely, idő: Alsónémedi, 1948. 04.13. 

Lakcíme: 1118 Budapest, Számadó u. 10. A ép. I. em. 4. 

Könyvvizsgáló kamarai nyilvántartó szám: 004072 

 

b.) A könyvvizsgáló betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, a vezető 

tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól 

felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, 

szerződéseit megvizsgálhatja. 

 

c.) A könyvvizsgáló a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként 

köteles megőrizni. 

 

d.) Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a 

könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet 

valamennyi tagjára, vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is 

alkalmazni kell. 

 

e.) A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát 

nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, csak akkor láthat el más 

feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a Gt.–ben megjelölt 

feladatainak ellátását. 

 

f.) Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a Taggyűlés, illetve a felügyelő 

bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti 

ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak 

különösen indokolt esetben utasítható vissza. 

 

g.) Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a 

gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt 

észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben 

meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles kezdeményezni a Taggyűlés 

összehívását. 

 

h.) Ha a Taggyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a 

könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni. 

 

i.) A könyvvizsgálói megbízás az alapító döntése alapján visszahívással, a 

könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, törvényben 

szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés 

felmondásával szűnik meg. A könyvvizsgáló újraválasztható. 

 

j.) A könyvvizsgáló felelősségére, a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a 

Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók. 

Egyebekben a nonprofit társaság könyvvizsgálójára is irányadóak a Gt. 40-44. §-ok 

előírásai, valamint a jogszabályokban előírt összeférhetetlenségi szabályok. 
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IX. 

A TÖRZSTŐKE FELEMELÉSÉNEK ÉS LESZÁLLÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI: 

 

a.) Ha az alapító a törzstőke felemelését határozta el, a felemelt törzstőkét új törzsbetétek 

befizetésével kell fedezni. A Taggyűlés a törzstőke felemelését a társaság törzstőkén 

felüli vagyonból is elrendelheti. 

b.)  

c.) A taggyűlés a törzstőkét leszállíthatja. A törzstőke nem szállítható le ötszázezer 

forintnál alacsonyabb összegre. Ha a törzstőke leszállítására azért nincs lehetőség, mert 

ezzel a társaság törzstőkéje ötszázezer forint alá csökkenne, a Taggyűlés köteles a 

társaság jogutód nélküli megszűnéséről határozni. 

 

X. 

ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁS 

 

a) A Tagok jogait és a Társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti 

meg, melynek mértéke a Tagok törzsbetéteihez igazodik. 

b) Az üzletrészek egészben vagy részben a Társaság Tagjai között - a társaság saját 

üzletrészét (135. §) kivéve - szabadon átruházhatók. 

c) Az üzletrész egészét vagy részét kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a Tag 

törzsbetétjét teljes egészében befizette, kivéve a Gt. 138.§-ban foglalt esetet. 

d) Az üzletrész átruházásához írásbeli szerződést kell kötni. A tulajdonosváltozást és annak 

időpontját a tagjegyzékbe (Gt.150. §) való bejegyzés végett az üzletrész megszerzője - 

nyolc napon belül - köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést közokiratban vagy 

teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, és mellékelni kell hozzá az üzletrész 

adásvételi szerződést. A bejelentésben nyilatkozni kell a megszerzés tényén kívül arról is, 

hogy az üzletrész megszerzője a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve 

kötelezőnek ismeri el. 

e) A Tagot, a Társaságot, vagy a Taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben – az 

adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg.  

f) Ha a Tag az átruházási szándék bejelentésétől számított tizenöt (15) napon belül nem 

nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kíván élni. Ugyanez a 

határidő a Társaság vagy az általa kijelölt személy esetében harminc (30) nap. 

g) A Társaság üzletrészei átruházás a megszűnt tag jogutódlása és öröklés valamint a 

házastársi közös vagyon megosztása esetén feloszthatók. A Társaság üzletrészeinek 

felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges. 

h) A társaság rendelkezik az üzletrésszel a tagsági jogviszony 14. § szerinti megszűnése, 

illetve a tag bírósági kizárása esetében az árverés lebonyolítása érdekében, vagy a tag 

jogutód nélküli megszűnése esetén.  

i) Az üzletrész bevonására sor kerülhet. Az üzletrész bevonásának elhatározása a taggyűlés 

hatáskörébe tartozik.  

j) Ha a tag jogutód nélkül szűnik meg, a társaság köteles a tag megszűnéséről való 

tudomásszerzéstől számított három hónapon belül vagyonrendezési eljárás lefolytatását 

kezdeményezni (Ctv. 119. §). Ha a vagyonrendezési eljárásban az üzletrészre más nem 

tart igényt, a jogutód nélkül megszűnt tag üzletrészét haladéktalanul be kell vonni. 

 

XI. 

A TÁRSASÁGMŰKÖDÉSÉNEK MEGKEZDÉSE, ELŐTÁRSASÁG 
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a) A Társaság működését a társasági szerződés ellenjegyzésének vagy közokiratba 

foglalásának napjától kezdi meg, s a cégbejegyzésig előtársaságként működik. Az 

előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése 

iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal, hogy a cégbejegyzésig hatósági 

engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet. 

b) Az ügyvezető a társaság cégbejegyzéséig, annak nevében és javára jár el, az előtársaság 

jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött 

jogügyletek során a társaság nevéhez fűzött „bejegyzés alatt” toldattal kell jelezni. Az 

előtársasági jelleg feltüntetésének elmulasztása esetén a megkötött jogügyletek - ha a 

cégbíróság a társaságot nem jegyzi be - az alapítók által együttesen megkötött ügyleteknek 

minősülnek. 

c) Az előtársaságra a létrehozni kívánt Társaságra irányadó szabályokat kell alkalmazni 

azzal az eltéréssel, hogy 

 az előtársaság személyében - a törvény által kötelezőként előírt eseteket kivéve – 

változás nem következhet be, 

 a társasági szerződés módosítására – a cégbíróság hiánypótlásra történő felhívása 

teljesítésének kivételével – nem kerülhet sor, 

 nem kezdeményezhető a tag kizárására irányuló per, 

 hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet; 

  jogutód nélküli megszűnés, társasági formaváltás, egyesülés vagy szétválás, továbbá 

közhasznú társasággá alakulás nem határozható el; 

  gazdasági társaságot nem alapíthat, illetve abban tagként nem vehet részt. 

d) Ha a Társaság cégbejegyzési kérelmét jogerősen elutasítják, az erről való tudomásszerzést 

követően az előtársaság további jogokat nem szerezhet, kötelezettségeket nem vállalhat, 

és köteles működését haladéktalanul megszüntetni. E kötelezettség elmulasztásából 

származó károkért az előtársaság vezető tisztségviselői korlátlanul és egyetemlegesen 

felelnek. A működés megszüntetéséig vállalt kötelezettségekből eredő tartozásokért a 

tagok a gazdasági társaság megszűnése esetére irányadó szabályok szerint kötelesek 

helytállni. Ez a szabály vonatkozik a tagok egymás közötti elszámolására is. 

 

XII. 

ÜZLETI ÉV 

 

A társaság első üzlet éve a működés megkezdése napján kezdődik és folyó év december 31-ig 

tart. Ezt követően az üzleti év a naptári évvel megegyezik. 

 

XIII. 

BETEKINTÉSI JOG 

 

A Tagok jogosultak a Társaság nyilvántartásaiba, könyveibe betekinteni valamint az ügyek 

menetéről az ügyvezetőtől felvilágosítást kérni. 

 

XIV. 

AZ ÜZLETI TITOK 

 

A társaság tagjai és az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagja köteles titokban tartani a 

Társaság tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tényt, információt, megoldást vagy 

adatot, amelynek titokban maradásához a társaságnak méltányolható érdeke fűződik. E pont 

megsértéséből eredő kárért a jogsértő korlátlanul felel. 
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XV. 

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE: 

 

a.) A társaság megszűnéséről a Taggyűlés dönt.  

 

b.) A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások 

kiegyenlítését követően csak a törzsbetétje alapításkori értéke adható ki, az ezt 

meghaladóan megmaradó vagyont a környezet-egészségügyi és/vagy 

hulladékgazdálkodási célokra kell fordítani. 

 

c.) A társaság más formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit 

gazdasági társasággal egyesülhet, illetőleg nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. 

 

XVI. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 

 

a. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról 

szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), a köztulajdonban álló gazdasági 

társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.), 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: új Ötv.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. évi törvény, a 

helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 

centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 

valamint a hulladékról szóló 2012. évi. CLXXXV. törvény rendelkezéseit megfelelően 

kell alkalmazni. 

 

b. Szerződő Felek jelen okirat aláírásával meghatalmazzák dr. Vidra Gábor ügyvédet 

(1064 Budapest, Rózsa u. 94/B. F/34.), hogy jelen okiratot ellenjegyezze, valamint a 

Társaságot a cégeljárásban képviselje a Cégbíróság, valamint más hatóságok előtt. 

 

 

Kelt, .................................................... 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata 

Képviseli: Szalay István polgármester 

Alapító 

Csévharaszt Község Önkormányzata 

Képviseli: Mocsáry Balázs Dénes 

polgármester 

Alapító” 
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5./ Napirendi pont: Döntés a térségi állati hulladékgyűjtő-átrakó központ üzemeltetésére 

vonatkozó közszolgáltatási szerződésről 

 

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

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

Annyit hozzá szeretnék tenni, hogy javaslom, hogy a Testület fogadja el a közszolgáltatási 

szerződést, azonban a szerződés 2. számú mellékletének 1. részét ne fogadja el arra való 

tekintettel, hogy az abban szereplő, Kakucs községre vonatkozó átalánydíj mértéke, mely 

közel bruttó 500 ezer forint/év, rendkívül magas, főleg azért is, mert Kakucson az elmúlt 20 

év során jó, ha egy, vagy kettő olyan nagyobb állat hullott el, melyet állati hulladékgyűjtőbe 

kellett szállítani. Ha néha-néha elő fog fordulni egy-egy ilyen eset, majd kifizetjük az eseti 

díjat, ami biztosan nem lesz évente 500 ezer forint. 

 

A képviselők részéről az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel nem merült fel, 

egyetértettek a polgármester úr javaslatával. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben szereplő határozathozatali 

javaslatról, az általam említett kiegészítéssel együtt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

115/2013. (12. 12.) Határozata: 

A térségi állati hulladékgyűjtő-átrakó központ üzemeltetésére vonatkozó 

közszolgáltatási szerződésről 

 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Ország Közepe Többcélú 

Kistérségi Társulás és Remondis-OKÖT Kft. által a térségi állati hulladékgyűjtő-átrakó 

központ üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést a határozat 1. számú melléklete 

szerinti tartalommal azzal, hogy a szerződés - üzemeltetési díjról rendelkező - 2. számú 

melléklete első bekezdésének utolsó mondatában foglaltakkal, mely szerint „…Kakucs 

Község Önkormányzata köteles évente utólag szabályszerűen kiállított számla alapján nettó 

365.112 Ft/év díjat fizetni a szolgáltatónak, mely díj minden évben az infláció mértékével 

emelkedik…”, nem fogadja el arra való tekintettel, hogy nem ért egyet a díj nagyságával. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Szalay István polgármestert, hogy a szerződést az 1./ 

pontban foglaltak figyelembevételével Kakucs Község Önkormányzata - mint az Ország 

Közepe Többcélú Kistérségi Társulás tagja - nevében hitelesítse. 

 

Határidő:  2013. december 31. 

Felelős:  polgármester  
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6./ Napirendi pont: Döntés a gyepmesteri tevékenységre vonatkozó megbízási szerződésről 

 

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

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

A képviselők részéről az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel nem merült fel. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben szereplő határozathozatali 

javaslatról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

116/2013. (12. 12.) Határozata: 

A gyepmesteri tevékenységre kötendő megbízási szerződésről 

 

A Képviselő-testület a Töves-Gold Magánnyomozó és Állatmentő Kft.-vel az alábbi 

megbízási szerződést köti: 

 

„MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS – GYEPMESTERI TEVÉKENYSÉG ELVÉGZÉSÉRE, 

amely létrejött  

- egyrészről a Kakucs Község Önkormányzata (székhelye: 2366 Kakucs, Fő u. 20., 

adószáma: 15734659-2-13., képviseli: Szalay István polgármester) továbbiakban 

Megbízó,  

- másrészről Töves-Gold Magánnyomozó és Állatmentő Kft. (székhelye: 2230 

Gyömrő, Tövesmajor D/1., adószáma: 24663735-2-13, képviseli: Aranyi János 

ügyvezető), továbbiakban Megbízott 

között az alábbi feltételekkel: 

 

1. Megbízó 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő határozott időre 

megbízza Megbízottat Kakucs község közigazgatási területén a gyepmesteri feladatok 

ellátásával. Megbízott a megbízást a Jegyző utasításai szerint végzi. Amennyiben 

feladatát nem tudja teljesíteni, vagy bármely okból akadályoztatva van, köteles a 

Megbízót haladéktalanul értesíteni. 

 

2. A megbízás alapján Megbízott Kakucs község közigazgatási területén a kóbor ebeket 

havi egy alkalommal befogja és a befogástól számított 14 napig telephelyén tartja, a 

tartási költségeket fedezi. A befogott ebekről a lakosságnak felvilágosítást nyújt. 

 

3. A Megbízott azokat az ebeket, amelyekért a tulajdonosa jelentkezik, a tartási költség 

megtérítése és az eboltást igazoló kiskönyv bemutatása után, az átvétel-igazolás 

mellett, a tulajdonosának kiadja. Ha az eb tulajdonosa az oltást igazolni nem tudja, 

akkor a tulajdonos költségére a Megbízott beoltatja és chippel (azonosítóval) látja el a 

tulajdonos terhére. 
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4. A Megbízott azt az állatot, amelyik embert, vagy állatot mart, karanténozza 14 napig a 

megrendelő költségére, melynek költsége 25.000,-Ft+ÁFA/eb, azaz huszonötezer 

forint + ÁFA. Minden, karanténba helyezett eb vagy egyéb állat, minden egyedszám 

után értendő az összeg. 

 

5. A Megbízott a magánszemély által kérelmezett, ebek, macskák, egyéb állatok háztól 

történő elszállítását térítés ellenében a tulajdonos terhére teljesíti, ide értve az embert 

mart állatok karanténozását is. 

 

6. A Megbízottat a feladatok ellátásáért havi 50.000,-Ft + Áfa, azaz ötvenezer forint + 

ÁFA díj illeti meg, amely számla ellenében a Polgármesteri Hivatal házipénztárában 

kerül kifizetésre.  

 

7. A Megbízott vállalja, hogy sürgős esetben a Polgármesteri Hivatal vagy lakos kérésére 

esetenkénti megbízást is teljesít, a település területén a konkrét ebeket befogja, ennek 

esetenkénti darabdíja 12.000,-Ft/db + ÁFA, azaz tizenkettőezer forint + ÁFA.  

Ez a költség éjszaka, vasárnap és ünnepnapokon 100%-kal növekszik, azaz dupla 

tarifával értendő. 

 

Felek jelen megbízási szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag 

aláírják.” 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Szalay István polgármestert, hogy az Önkormányzat 

nevében a fentiek alapján a Töves-Gold Magánnyomozó és Állatmentő Kft. ügyvezetőjével, 

Aranyi Jánossal a megbízási szerződést megkösse. 

 

Határidő:   2013. december 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

7./ Napirendi pont: Egyebek… 

 

7.1./ Napirendi pont: Döntés hulladékelhelyezési és ártalmatlanítási díjakról 

 

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

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

A képviselők részéről az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel nem merült fel. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben szereplő határozathozatali 

javaslatról. 
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A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

117/2013. (12. 12.) Határozata: 

A települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására vonatkozó díjak 

módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az A.S.A. Magyarország Kft.-vel a 

települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására vonatkozó - a 173/2008. (12. 

15.) Kt. Határozatban jóváhagyott és 2008. február 25-én aláírt - megállapodásokat az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

1./ A települési szilárd hulladék elhelyezésére vonatkozó megállapodás 4.1. pontja az alábbiak 

szerint módosul: 

A lerakási díj 2014. december 31-ig:  

Települési szilárd hulladék esetén EWC 20 03 01:  18.740 Ft/tonna + ÁFA. 

 

2./ A települési szilárd hulladék ártalommentes kezelésére vonatkozó megállapodás 4.1. 

pontja az alábbiak szerint módosul: 

A kapacitás biztosítás értéke - havi 16 órával számolva - 2014. december 31-ig havi nettó: 

404.000 Ft, azaz négyszáznégyezer forint (25.250 Ft/óra). 

 

3./ A megállapodások itt meg nem említett részei továbbra is érvényben maradnak. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester urat az együttműködési megállapodás 

fentiek szerinti módosítására. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  polgármester 

 

Szalay István polgármester:  
 

Mivel a nyilvános üléshez más hozzászólás, napirend nincs, azt bezárom és a továbbiakban - 

személyes ügyek tárgyalására való tekintettel - zárt ülést rendelek el. 

 

  

 Kmf. 

 

 

Szalay István       Farkasné Szabó Mária 

polgármester                                                    jegyző 

 

 

 

 

Marton Ilona       Tóth Istvánné 

képviselő, hitelesítő                                         képviselő, hitelesítő 

 


