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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

a 2014. június 12-ei ülésére 

 

Tárgy:  Döntés az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodása módosításának elfogadásáról 

 

Előterjesztő:  Szalay István polgármester   

 

Szavazás módja:  minősített többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2014. április 30-án megtartott 

ülésén elfogadta a  társulási megállapodás módosításáról szóló előterjesztést.  

A megállapodás módosítását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása, a kormányzati funkciók, államháztartási 

szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 

hatályba lépése, valamint Örkény Város Önkormányzata újbóli csatlakozási szándéka 

indokolta. 

  

A társulási megállapodás módosításához a társulásban részt vevő képviselő-testületek 

mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. Az egységes szerkezetbe 

fogalt megállapodást a határozati javaslathoz mellékeltük.  

Javasolom a Képviselő-testületnek jelen egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 

elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2014. (06. 12.) Határozata: 

Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás –  

módosított Társulási Megállapodásának elfogadásáról 

 

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

Kistérségi Társulás - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Társulási Megállapodását 

jelen határozat mellékletének megfelelően. 

  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kakucs Község Önkormányzatának Polgármesterét az 

1. pont szerinti módosított, egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 
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A …../2014. (06. 12.) Határozat melléklete: 

 

Társulási Megállapodás 

 

Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás, Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

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

feladat-és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében felülvizsgálta Társulási 

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

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.1. Társulás neve: Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás  

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

1.3. Társulás működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe 

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

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

körbélyegző, közepén az Ország Közepe Jeltorony lenyomatával 

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

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

döntés előkészítési, végrehajtás szervezési feladatait Dabas Város Polgármesteri Hivatala 

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

1.7. A Társulás lakosságszáma: 44361 fő  

1.8. A Társulás  államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása:   

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási    

tevékenysége 

   A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

            013330 Pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés 

            018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 

            041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

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

 

2. A Társulás célja és a Társulás által ellátható feladatok 

 

2.1. Szervezeti keret biztosítása a települési önkormányzatok kapcsolat- és 

együttműködési rendszerének. 

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

önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi rendszerének 

kialakítása, szervezése, összehangolása, működtetése, fejlesztése önkormányzati társulás 

keretében (térségi feladatellátás). 

2.3. A feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálása. 

2.4. A Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthon fenntartása, üzemeltetése. 

2.5. A területfejlesztési feladatok körében: 

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

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

figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását; 

c) a térségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a 

meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott 

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

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

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

finanszírozására és megvalósítására; 

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

fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását; 

f) közreműködik a térségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 

válsághelyzetek kezelésében; 

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

szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; 

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

szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit; 

i) folyamatosan kapcsolatot tart megyei önkormányzattal, a regionális fejlesztési 

ügynökséggel, a térségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel, a 

fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében; 

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

információkat szolgáltat a területi információs rendszernek, 

k) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, 

különösen azoknak a térség területét érintő intézkedéseit illetően; 

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

m) képviseli a térséget területfejlesztési ügyekben; 

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

o) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel 

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

erősítő felhasználását; 

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

2.6  Közösségi buszok működtetése keretében: 

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

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

közösségi buszok működtetéséről. 

2.7. Közös építési szabályzatok és közös településrendezési tervek készítésének 

elősegítése, koordinálása 

2.8. A térség közigazgatási ügyintézésének korszerűsítése. 

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

szervezése, ezen belül: 

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

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

szervezetek koordinációját; 

c) elősegíti a térségben lévő ifjúsági közösségek közötti együttműködést. 

2.10. Térségi esélyegyenlőségi tervek elkészítése, esélyegyenlőségi program 

megvalósítása, esélyegyenlőség megvalósulásának elősegítése. 

2.11. Bűnmegelőzési együttműködés 

2.12. Turizmusfejlesztés, idegenforgalom, ezen belül: 

a) közreműködik a térség idegenforgalmi értékeinek feltárásában 

b) közreműködik a térség turizmusfejlesztési koncepciójának kidolgozásában 

2.13. Térségi közművelődési tevékenységek koordinálása, térségi identitás erősítése, 

kulturális örökség őrzése. 

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

elvezetés feladatainak összehangolása 

2.15. Térségi foglalkoztatás-politika célok összehangolása. 

 

3. A Társulás szervezete és működése 

 

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

rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további részletes szabályait a Szervezeti és 
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Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SzMSz.) a Társulási Tanács állapítja meg. Az 

SzMSz nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést a jogszabályokban és a Társulási 

Megállapodásban szabályozott rendelkezésekkel. 

 

3.1 A társulás szervei 

 

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

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

megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. 

b) A társulási tanács döntését határozattal hozza. 

c) A társulási tanács megalakul, ha a képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a 

megállapodást és a társulási tanács alakuló ülése kimondta megalakulását. 

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

települési önkormányzatok képviselő-testületei által megállapodásban átruházott 

önkormányzati feladat és hatásköröket. 

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

esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 

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

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

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

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

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

képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

3.2. A társulási tanács elnöke 

 

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

elnök személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet. 

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

társulás képviseletét az elnökhelyettes látja el. 

 

3.3 A társulás az alábbi bizottságot hozza létre  

 

 Pénzügyi Bizottság 

 

1. A társulási tanács a többcélú kistérségi társulás tevékenységének és gazdálkodásának 

ellenőrzése céljából pénzügyi bizottságot hoz létre. 

 

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

választani. 

 

Ágazati Bizottságok 

 

1. A jelen Társulási Megállapodásban foglalt ágazati szolgáltatási feladatok ellátását, a 

megalapozott társulási tanácsi döntések meghozatalát segíthetik elő a Társulás Ágazati 

Bizottságai. A Társulás dönthet ágazati bizottságok megalakításáról. 

 

2. Az Ágazati Bizottságok maximum 5 főből állnak. 

 

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

javaslatot tehet. A bizottság tagjai megválasztása során tagként olyan személy javasolható, 

aki az adott szakterület szakértőjeként dolgozik és tevékenykedik a kistérségben. A 

bizottságok tagjai közé az ágazati szakembereken túl, a finanszírozási, működtetési 

ügyekben jártas bizottsági tagot is kell választani. 
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 A Társulás munkabizottsági tagjainak megválasztásához a Társulás összes szavazatai 

számához viszonyított többségi szavazat szükséges. A megválasztható személyek számáról 

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

kiírt szabályzatot kell alkalmazni. 

 

Eseti Munkabizottság 

 

1. A kistérség sajátos, egy vagy több konkrétan meghatározott feladatának előkészítésére és 

végrehajtására a kistérségi tanács eseti munkabizottságot hozhat létre. 

 

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

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

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

szabályok szerint megválasztja. 

 

3.4. A Társulási Tanács döntései 

 

A társulási tanács döntése határozat 

A társulási tanács döntéseinek előkészítését, végrehajtásuk szervezését a társulás 

székhelyének önkormányzati hivatala, mint a társulás munkaszervezete látja el. 

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

 

3.5. A döntéshozatal módja 

 

A társulás minden tagját egy szavazat illeti meg. 

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

jelen vannak. 

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

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

egyharmadát. 

A megállapodásban meghatározott döntéshez minősített többség szükséges. A minősített 

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

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

felét. 

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

a képviselő-testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni 

Mötv50. § Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. pontjában foglalt, továbbá a 

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

önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság 

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

bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez 

42.§ 

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

utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás; 

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

megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból 

történő kiválás; 

6.) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati 

szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 

7.) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 

46.§ 
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c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt 

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

az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 

88.§ 

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

döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás 

megszüntetéséhez 

89.§ 

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

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

tanácsot értesíteni kell. 

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

 

Az önkormányzatok külön megerősítő döntését igénylő esetekben bármely társulási tag 

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

újratárgyalást a mérlegelhető okok, és indokok megjelölésével az aggályokat megfogalmazó 

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

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

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

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

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

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

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

megoldási javaslatot tartalmaz, amelynek elfogadása a közszolgáltatások igénybevételét 

hatékonyabbá teheti. Az ajánlás tartalmazza a közös közszolgáltatás hatékonyabb 

működtetéséhez szükséges paramétereket. Az ajánlás nem kötelező erejű, a 

tagönkormányzatok döntenek az ajánlásban foglaltakat elfogadásáról. 

 

4. A társulás tagjának jogai és kötelezettségei 

 

4.1. A társulás tagjának jogai 

 

a) A Társulási Tanácsban minden tag egy szavazattal rendelkezik. 

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

feladatainak meghatározásában, döntéseinek meghozatalában, a társulás szervezetének és 

működési szabályainak kialakításában. 

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

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

érdekeit. 

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

pénzbevételekből. 

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

határozatának észrevételezésére és megtámadására. 

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

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

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

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

rögzítésére. 

 

4.2. A társulás tagjának kötelezettségei 

 

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

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

társulási célok és feladatok közös megvalósítását. 

c) A társulás határozatainak végrehajtása 

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

való egyeztetése, illetve a társulással való írásbeli közlése. 

f) Befizetési kötelezettségének határidőre történő teljesítése. 

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

információk továbbítása a társulás munkaszervezetéhez. 

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

megóvása, annak gyarapítására való törekvés. 

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

további szabályok megtartása. 

 

5. A Társulás pénzügyi forrásai, gazdálkodása és beszámolási kötelezettsége 

 

5.1. A társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat 

kell alkalmazni. 

5.2. Költségvetését önállóan, határozatban állapítja meg és a székhely önkormányzat 

részvételével fenntartott Dabas Város Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik annak 

végrehajtásáról. 

5.3. A gazdálkodás pénzügyi forrásai: 

a) központi költségvetési támogatás, feladatfinanszírozás 

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

c) egyéb források, (pályázatok) 

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

alapján a folyó évi költségvetésben meghatározott társulási hozzájárulás. 

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

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

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

kell teljesíteni a társulás számlájára. 

A társult önkormányzatok kötelesek a hozzájárulást megfizetni. A megállapított hozzájárulást 

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

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

Az azonnali beszedési megbízás benyújtásához szükséges tag önkormányzati felhatalmazás, a 

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

a társulás számláján meg nem fizetett hozzájárulás elmaradásáról és mértékéről a 

munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatal a tagönkormányzatot elektronikus úton azonnal 

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

kötelezettségének. Amennyiben a pénzügyi teljesítés határidőre nem teljesül, akkor 

következik be a késedelmembe esett önkormányzat fizetési számlájáról történő inkasszálás. 

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

a hivatal székhelytelepülésén keresztül az ellátott feladattal arányosan, külön megállapodás 

alapján, a költségvetésében meghatározott mértékig támogatják. 

5.7.A társulás tagjai általi befizetések kezelésével és felhasználásával összefüggő 

gazdálkodási feladatokat a társulási tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatala útján 

végzi. 

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

vonatkozó előírásai figyelembe vételével kell teljesíteni. 

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

gazdálkodó szervezetet alapíthat, gyakorolja az alapítói jogokat, kinevezi vezetőiket, ellátja 

költségvetési felügyeletüket. A társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben 

felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

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

képviselő- testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. A társulási tanács 
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képviseleti joggal rendelkező tagjai személyesen, vagy megbízottjuk útján figyelemmel 

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

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

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

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

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

településen ellátott egyes feladatokhoz biztosított állami finanszírozás jogszabályban 

meghatározott feladatmutatóinak bármely okból (téves adatszolgáltatás, munkafegyelem 

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

kötelezettség azt a tag önkormányzatot terheli, amelyiknek illetékességi területén a 

visszafizetésre okot adó körülmény kimutathatóan keletkezett. 

 

6. A társulás tevékenysége és gazdálkodásának ellenőrzési rendje 

 

A társulás gazdálkodásának ellenőrzését a társulás Pénzügyi Bizottsága végzi. 

 

7. A kiadmányozás és a kötelezettségvállalás rendje 

 

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

elnöke vagy az általa meghatározott személy vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult 

utalványozásra. 

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

kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás pénzügyi ellenjegyzése a munkaszervezeti 

feladatokat ellátó hivatal vonatkozó szabályzatai szerint történnek. 

 

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

gyakorlásának rendje 

 

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

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

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

vagyonából a követelések, és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a 

költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A társulás 

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

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

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

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

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

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

elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló 

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

biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. 

 

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

megszüntetésének szabályai 

 

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

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

belül felülvizsgálják. 

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

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

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

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



9 

 

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

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

meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 

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

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

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

használt, tagdíjon felüli egyéb vagyoni hozzájárulása visszajár. 

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

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

társulás feladatainak jövőbeni ellátását. 

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

kötött megállapodás alapján a vagyon használatáért díjra jogosult. 

9.9. A társulás megszűnik: 

a) a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult; 

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

c) törvény erejénél fogva; 

d) bíróság jogerős döntése alapján; 

 

10. Záró rendelkezések 

 

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

szóló együttműködést vállalnak. 

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

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

bíróság dönt. 

10.3. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó 

jogszabályok és az SZMSZ rendelkezései az irányadók. 

 

 

Záradék 

 

A társulási megállapodást a szerződő felek 2014.04.30. társulási tanácsülésen a (……… ) sz. 

határozattal  módosították.  

 

A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el 

előírásait és önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként. 

 

Dabas Város képviselő-testülete .......................................................... határozatával 

Hernád Község képviselő-testülete ...................................................... határozatával 

Inárcs Község képviselő-testülete ........................................................ határozatával 

Kakucs Község képviselő-testülete ...................................................... határozatával 

Örkény Város képviselő-testülete…………………………………… határozatával 

Pusztavacs Község képviselő-testülete ................................................ határozatával 

Táborfalva Község képviselő-testülete ................................................ határozatával 

Tatárszentgyörgy Község képviselő-testülete ...................................... határozatával 

Újhartyán Város képviselő-testülete .................................................... határozatával 

Újlengyel Község képviselő-testülete .................................................. határozatával 

 

A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek és a 

jegyzők aláírásukkal látják el. 

 

Dabas, 2014. ………. 

         Kőszegi Zoltán 

                Elnök 
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1. számú melléklet 

 

Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás tagjainak jegyzéke 

 

            Kőszegi Zoltán      Zsírosné Pallaga Mária  

             Polgármester         Polgármester 

 2370 Dabas,  Szent István tér 1/b       2376 Hernád Köztársaság út 47. 

 

                  P.H.               P.H. 

 

             dr. Gál Imre         Szalay István 

             Polgármester         Polgármester 

 2365 Inárcs, Rákóczi út 4.              2366 Kakucs, Fő utca 20.  

 

                  P.H.               P.H. 

 

            Jóri László        Kovács István 

       Polgármester       Polgármester 

2378 Pusztavacs, Béke tér 10.     2377 Örkény, Kossuth Lajos út 2. 

 

                P.H. 

 

            Tóth Bertalan       Szehofner József                                             

   Polgármester                                                                 Polgármester 

 2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1.       2375 Tatárszentgyörgy, Rákóczi út 15.  

 

                  P.H.               P.H. 

 

            Schulcz József                   Petrányi Tamás    

                 Polgármester                      Polgármester 

    2367 Újhartyán, Fő u. 21.                            2427 Újlengyel, Kossuth L. út. 69. 

 

                  P.H.               P.H 
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2. számú melléklet 

TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

Az önkormányzat megnevezése: Dabas Város Önkormányzata 

 

Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b 

 

Számlaszáma: 64400099-10918018 

 

Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

 

TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

Az önkormányzat megnevezése: Hernád Község Önkormányzata 

 

Székhelye: 2376 Hernád, Köztársaság út 47. 

 

Számlaszáma: 11742032-15440660 

 

Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

 

TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

Az önkormányzat megnevezése: Inárcs Község Önkormányzata 

 

Székhelye: 2365 Inárcs, Rákóczi u. 4. 

 

Számlaszáma: 12001008-00103527-00100009 

 

Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

Az önkormányzat megnevezése: Kakucs Község Önkormányzata 

 

Székhelye: 2366 Kakucs, Fő utca 20. 

 

Számlaszáma: 65500082-30009452-51000012 

 

Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

 

 

 



12 

 

TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

Az önkormányzat megnevezése: Örkény Város Önkormányzata 

 

Székhelye: 2377 Örkény, Kossuth Lajos út 2. 

 

Számlaszáma: 11742032-15391205 

 

Belépés időpontja: 2014. április 30. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

Az önkormányzat megnevezése: Pusztavacs Község Önkormányzata 

 

Székhelye: 2378 Pusztavacs Béke tér 10. 

 

Számlaszáma: 11742032-15441788 

 

Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

Az önkormányzat megnevezése: Táborfalva Község Önkormányzata 

 

Székhelye: 2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1. 

 

Számlaszáma: 11742032-15441283 

 

Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

Az önkormányzat megnevezése: Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata 

 

Székhelye: 2375 Tatárszentgyörgy, Rákóczi út 15. 

 

Számlaszáma: 11742032-1531229 

 

Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

Az önkormányzat megnevezése: Újhartyán Város Önkormányzata 

 

Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. 
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Számlaszáma: 11742032-15391236 

 

Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

 

TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

Az önkormányzat megnevezése: Újlengyel Község Önkormányzata 

 

Székhelye: 2724 Újlengyel, Kossuth L. út 69. 

 

Számlaszáma: 11742032-15391236 

 

Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. június 12-ei ülésére 

 

 

Tárgy:   Döntés a 2013. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadásáról 

 

Előterjesztő:   Szalay István polgármester 

    

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

   Halmi Pálné szociális és gyermekvédelmi ügyintéző 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 

bekezdése szerint: települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a 

Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – 

átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület 

általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az 

értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési 

önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében 

kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság 

javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 

 

Jelen előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően kérjük T. Képviselő-testületet, hogy 

a 2013. évi gyermekvédelmi beszámolót elfogadni szíveskedjék. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2014. (06. 12.) Határozata: 

Az Önkormányzat 2013. évi gyermekvédelmi beszámolójának elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete ezen határozat mellékletében 

foglaltaknak megfelelően elfogadja az Önkormányzat 2013. évre vonatkozó gyermekvédelmi 

beszámolóját. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

A …./2014. (06. 12.) Határozat melléklete: 

 

Kakucs Község Önkormányzata 2013. évi gyermekvédelmi beszámolója 

 

I. Személyi feltételek: 

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 3. § (1) 

bekezdése az alábbi gyámügyi feladatokat utalta jegyzői hatáskörbe: rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény, és az ehhez szorosan kapcsolódó hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzet megállapítása, óvodáztatási támogatás, illetve a társhatóságok 

megkeresésére környezettanulmány készítése, éves gyermekvédelmi beszámoló elkészítése.  

Fenti feladatokat - 2013-ban - 1 fő (emelt szintű végzettséggel rendelkező) köztisztviselő látta 

el.   

A rászoruló gyermekek élethelyzetének javítása érdekében Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének Jogi és Szociális Bizottsága rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 

nyújtott. Az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat szintén ez az ügyintéző látta el.  

 

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

biztosító ellátások:  

1. Pénzbeli ellátások 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 

A kedvezményt étkezési térítésre, tankönyvtámogatásra, a külön jogszabályban 

meghatározottakra, illetve évi kétszeri alkalommal természetbeni támogatásként – Erzsébet-

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

kedvezményre jogosultak.  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben - Erzsébet-utalvány formájában – 2013. 

augusztusában 169 gyermek, novemberében 177 gyermek részesült. Ez összesen 2.006.800,-

Ft állami támogatást jelentett, amely nem a község költségvetését terheli.    

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

gyermekeket nevelők kiegészítő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. 

2013-ban senki sem részesült ebben a kedvezményben.   

 

Óvodáztatási támogatás: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  20/C. 

§ (1) bekezdésének értelmében az óvodáztatási támogatásra való jogosultság 

megállapításának célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi 

életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése. 

A (2) bekezdésben foglaltak szerint a települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási 

támogatásra való jogosultságát - kérelmére - annak a szülőnek vagy családbafogadó 

gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke tekintetében 

a) a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző a 67/A. § (3) bekezdésében foglaltak 

szerint megállapította, és 

b) legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét 

betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását 

megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint 

rendszeresen jár óvodába. 

 

Óvodáztatási támogatásban – készpénzben – 2013. júniusában 13 gyermek, decemberében  12 

gyermek részesült. Ez összesen 370.000,-Ft állami támogatást jelent, amely szintén nem a 

község költségvetését terheli.    

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:  
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A 2013. év folyamán 168 gyermek részesült ebben a támogatási formában, melynek okai 

főként betegség, kórházi kezelés, váratlan óvodai, iskolai kiadások, valamint orvosi és 

szakértői bizottsági vizsgálat utazási költsége, melyeket a család rossz anyagi helyzete miatt 

teljes egészében fedezni nem tudott.  

 

A 168 gyermek összesen: 836.665,-Ft rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült.  

 

2. Természetbeni ellátások 

 

A helyi iskola működtetése átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (KLIK), 

így a tanulói tankönyvtámogatás községünk költségvetését már nem érintette nagymértékben.  

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzat terhére a tanévkezdés előtt a Jogi és 

Szociális Bizottság önkormányzati kiegészítésként 106.708,-Ft - támogatást nyújtott 7 - 

szociálisan rászoruló – tanuló tankönyveinek kifizetéséhez.  

 

Gyermekétkeztetés támogatása:  

- kedvezményes étkezési támogatás - óvoda:   41 fő * 102.000 Ft   =  4.182.000 Ft 

- kedvezményes étkezési támogatás - iskola:   86 fő * 102.000 Ft  =  8.772.000 Ft 

         Összesen:                   12.954.000,-Ft 

Újszülöttek részére egészségügyi csomag:    

 

A helyi szociális rendelet alapján az Önkormányzat 10.000,-Ft-tal támogatja a kakucsi 

újszülötteket. Ez a támogatás 2013-ban 35 baba esetében 350.000,-Ft volt, amely a község 

költségvetéséből lett finanszírozva.  

                                 

3. Gyermekjóléti alapellátások 

 

Személyi és tárgyi feltételek:  

 

A Gyermekjóléti Szolgálat jelenlegi formájában 2006 januárjától működik Kakucs községben. 

Személyi állományában változás történt. A Gyermekjóléti Szolgálat helyi családgondozója 

Berchi Anita lett, az Ő helyére pedig Vörös Boglárka került.    

 

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

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

is elérhető a Gyermekjóléti Szolgálat a lakosság számára.  

 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, 

amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek 

testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 

családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.  

Ez a tevékenység három jól elkülönülő részre osztható:  

 a gyermek családban történő nevelésének elősegítése 

 a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

 a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végzett munka.  

 

A Gyermekjóléti Szolgálat 17 családdal dolgozott alapellátás keretében. Védelembe vételi 

javaslatot két gyermek ügyében tett a Szolgálat.  

 

Kakucson három átmeneti nevelésbe vétel alatt álló gyermek családjával állt kapcsolatban a 

Szolgálat. Az éves felülvizsgálat során egyik esetben sem javasolták a gondozási hely 

megváltoztatását.  
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A településen 2013-ban egy gyermek esetében kezdeményezték az azonnali ideiglenes 

elhelyezést a Dabasi Járási Gyámhivatalnál. Családgondozás során nem tudtak olyan 

eredményt elérni, ami lehetővé tette volna a gyermek családban maradását.  

 

Három gyermek esetében találkoztak súlyos fizikai-érzelmi bántalmazással. A kialakult 

veszélyhelyzetet megszüntették, a gyermekek a különélő másik szülőhöz kerültek.  

 

Kakucson megnőtt az előző évekhez képest az iskolai jelzések száma. Jellemzően a helyi 

Általános Iskola magatartási és családi problémákat, a környező települések középiskolái 

(Dabas, Örkény) igazolatlan iskolai hiányzásokat jeleztek. A családgondozás során szerzett 

tapasztalataik szerint 2013-ban a családok legjellemzőbb gondjai: megélhetési és 

gyermeknevelési problémák, a munkanélküliség, a pénzbeosztás, rangsorolás hiánya, a szülői 

elhanyagolás, családi konfliktus, a szülők nem megfelelő életvitele. Szeptember hónaptól 

szembesültek az új oktatási törvényből adódó problémával, hogy az igazolatlan hiányzások 

miatt a 16-18 éves korosztály kikerül az oktatásból. Ezekben az esetekben nagyon szűk 

keretek között tudtak segíteni, mivel a munkaerőpiacon nem jelenhetnek meg, diákmunkát 

kizárólag diákigazolvánnyal végezhetnének, másik iskolában a környék középiskoláiban nem 

helyezhetők el. A szülőket tehetetlennek látják a probléma megoldásában. Hiányzik a cél, a 

jövőkép.  

 

A Gyermekjóléti Szolgálat közvetítéssel segíti elő a gyermek és családtagja hozzájutását 

azokhoz a lehetőségekhez, amelyeket nem a szolgálat végez. Ennek függvényében 

tájékoztatást ad a gyermeknek és szülőjének az őket megillető jogokról, támogatásokról, 

ellátásokról. Szükség esetén a szolgálat kezdeményezi a támogatás megállapítását, az ellátás 

igénybevételét és felhívja a családok figyelmét a különböző szaktanácsadások (jogi, 

pszichológiai, pedagógiai) lehetőségeire, azok céljaira, feltételeire, a hozzájutás módjára, és 

hivatalos ügyek intézésében is segítséget nyújt. Segítik az optimális életvezetést a gyermek és 

családja vonatkozásában, ha kell, szakemberek együttes munkájának szervezésével.  

 

2013-ban tanácsadás, információ és ügyintézésben való segítségnyújtás miatt is gyakran 

keresték fel a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársát. A családgondozó számos esetben adott 

felvilágosítást az ügyfelek részére, melyek azonban nem mindig jártak további ügyintézéssel. 

Klienseik heti két órában igénybe vehették pszichológus tanácsadó szolgálatait a településen.  

 

A családgondozó a jelzőrendszeri tagok találkozóin, a Szociálpolitikai Kerekasztal 

megbeszélésén megjelent, az Esélyegyenlőségi Programhoz szükséges adatgyűjtésben 

közreműködött, és az ehhez kapcsolódó előadáson részt vett.  

A jelzőrendszer tagjaival rendszeres kapcsolata volt a családgondozónak, minden esetben 

részt vettek a jelzőrendszeri értekezleteken. Az értekezleteken több alkalommal a jelzésekről 

volt szó. 

 

A leggyakoribb veszélyeztető tényező a településeken az anyagi (megélhetéssel-lakhatással 

összefüggő) problémák folyamatos jelenléte. Szintén jelen van a szülők életviteléből adódó 

veszélyeztetettség, melyhez szorosan kapcsolódik a gyermek nevelésének elhanyagolása, a 

számonkérés, az ellenőrzés és követelmények nélküli, elnéző magatartás. A munkanélküliség, 

az állandósult eltartottság nemcsak anyagi hátrányokkal, hanem erkölcsi és pszichológiai 

leépüléssel is együtt jár. Családi konfliktusok, életviteli, gyermeknevelési problémák 

jelentkeznek, melyek a többségi társadalmi normáktól és szabályoktól eltérő magatartást 

eredményeznek, illetve viselkedési mintaként állnak a gyermekek, fiatalok előtt.  

Ezeket a problémákat hangsúlyosan érzékelik az oktatásból kikerült nagykamaszok esetében, 

de ezekből a problémákból adódnak a Kakucsi Általános Iskolából jelzett 

magatartásproblémák többsége is.  
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A probléma típusa szerinti esetek számadatai településünkön: 

 

Anyagi (32), gyermeknevelési (64), beilleszkedési nehézség (12), családi konfliktus (42), 

magatartási zavarok (35), életviteli (20), elhanyagolás (4) bántalmazás (9). 

Ez összesen 209 eset. Két esetben kaptak segítséget a helyi Önkormányzat részéről, 

elsősorban anyagi problémák miatt. Két esetben orvoshoz jutást, utazást finanszíroztak a 

Szolgálat részére.       

A jelzőrendszeri tagok által benyújtott éves beszámolók – röviden - a következőket 

tartalmazták:  

 Az óvoda részéről Greman Lászlóné gyermekvédelmi felelős beszámolójában azt írta, 

hogy nem volt szüksége jelzésre, a felmerült problémákat sikerült megbeszélni a 

szülőkkel. Egyéni fejlesztést biztosítanak a gyerekeknek, hetente két alkalommal 

logopédiai fejlesztést, heti rendszerességgel mozgás-képességfejlesztést 

fejlesztőpedagógus segítségével. Nagy figyelmet fordítottak a támogatásokhoz való 

hozzájutás segítése érdekében. Májusban a ballagás, decemberben a karácsony 

alkalmából több rászoruló gyermek is segélyben részesült. 100%-os étkezési térítési 

díjkedvezményt biztosítanak a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek, a 

nagycsaládban nevelkedő gyermekeknek pedig 50%-os étkezési támogatást. A 

szabadidős programok szervezésénél (gyermeknap családi nap keretében, 

lovaskocsikázás, szüreti felvonulás, látogatás a budapesti Operaházban) ügyelnek arra, 

hogy a gyermekek érdekei ne sérüljenek, hogy minden gyermek részt vehessen a 

kirándulásokon.      

 

 Az iskola gyermekvédelmi felelősének beszámolója:  

 

Az iskola gyermekvédelmi feladatai: 

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

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

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

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

iskolában, a gyerekek teljesítmény-, viselkedés- és kapcsolatzavaraiban. Az iskolai 

gyermekvédelmi az első és legfontosabb jelzőrendszer, hiszen a gyerekek minden problémája 

itt érzékelhető először.  

 

Az intézmény feladata:   

 Felismerjék a problémát. 

 Keressék az okokat. 

 Segítséget nyújtsanak, illetve jelzéssel éljenek az illetékes szakember felé.  

 

Céljuk: 

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

megelőzik az esetleges súlyosabbá válásukat.  

 

Az iskola gyermekvédelmi felelősének tevékenységi köre:  

 Az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal napi kapcsolattartás.  

 A problémák, a problémás tanulók helyzetének azonnali megbeszélése. 

 Megoldásokban gondolkodás, tevékenykedés.  

 Konfliktus-kezelőlap vezetése. 

 Drogprevencióval osztályfőnöki és biológiai órán foglalkozás.  

 Szexuális nemi felvilágosítás 6. 7. és 8. osztályokban, a védőnővel közösen. 

 Konfliktuskezelő tréning 5.-6.-7. osztályokban a FORSEE kutatócsoport tagjaival. 

 Pedagógusok fejlesztése: 3 fő pedagógus konfliktuskezelő továbbképzése.  
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Az iskola rendezvényei, melyen a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók is aktívan 

vesznek részt, így próbálják ellensúlyozni mindazon szociális hátrányt, amelyet az otthoni, 

családi helyzet generál:  

Pl: farsangi hét, tanulmányi és kulturális versenyek, ÖKO-hét FÜRKÉSZ túra, mozilátogatás, 

egészségügyi vetélkedők, sportversenyek, KIN (Kakucs Iskolai Napok) napok, szüreti 

felvonulás, „Szép magyar beszéd” – Kazinczy verseny, Tök Jó Napok, „Útravaló” 

Jótékonysági est, Mikulásnap, osztálykirándulások.  

 

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

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

vértanuk napja, Október 23-i Nemzeti ünnep.  

Az iskola további tevékenységei:  

 Felzárkóztató és fejlesztő tevékenységet folytattak heti 21 órában, 2-3 fős 

csoportokban, 7 fő sajátos nevelési igényű (SNI) tanulóval. 

 Egyéni fejlesztést végeztek heti 8 órában (alsó és felső tagozatban, tantárgyanként). 

 Gyógytornán vettek részt az arra rászoruló tanulók, melyek egy része uszodában, 

úszásoktatás formájában történt.  

 Hátrányos helyzetű tanulóikat – 107 fő – ingyenes tankönyvellátásban részesítették. A 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére iskolai emblémával ellátott pólót is 

adtak, mely egyben a testnevelésóra kötelező viselete is.  

 IPR pályázatuknak köszönhetően segítették felzárkóztatásukat.  

 Ingyen vehettek részt iskolai, illetve osztálykeretben szervezett kirándulásaikon. Pld. 

Eleven Park, Planetárium, mozilátogatásokon. 

Hiányzás miatti felszólítás 5 esetben, esetjelző lap leadása 5 tanuló esetében történt. 

Összességében tanulóik iskolába járási hajlandósága a kistérségen belül példaértékű.  

 

Az intézmény tanulóösszetétele:   

 

Az iskola tanulói létszáma: 170 fő 

 

Összetétele:  

 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 78 fő, nagycsaládos 72 fő, SNI 7 fő, 

fogyatékkal élő 2 fő, roma tanuló 34 fő, Nevelési Tanácsadós (magatartás zavaros) 22 fő, 

bejáró tanuló 2 fő, integrált oktatásban részt vesz 54 fő, napközis, tanulószobás 88 fő,  

háromszori étkezős 88 fő, ingyenes étkező 85 fő.  

 

Felzárkóztató oktató-nevelő munkát végző pedagógusok:  

 

Az iskolában 1 logopédus, 1 gyógypedagógus, 1 gyógypedagógiai asszisztens, 8 fő 

osztályfőnök dolgozik.  

 

Fontosnak tartják továbbra is a szülők, a tanulók részére egyaránt az egyéni (pszichológiai, 

gyógypedagógiai) tanácsadást. Alapvető célkitűzésük, hogy a krízishelyzetet ne csak 

„kezeljék”, hanem mindennapi odafigyeléssel megelőzzék.    

 

 A Védőnő hat alkalommal küldött jelzést a Gyermekjóléti Szolgálat felé, többnyire 

orvosi ellenőrzések elmulasztása miatt, illetve 2013-ban volt tetvességgel kapcsolatos szülői 

mulasztás is. Beszámolt arról, hogy 2013-ban 35 gyermek született, és december 31-én  14 

várandós anyát gondozott. Tájékoztatást adott a kötelező védőoltásokról és azok 

fontosságáról.  
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                                            4. Gyermekvédelmi gondoskodás 

 

 A prevenciós és szabadidős programokkal kapcsolatosan továbbra is az a 

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

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

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

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

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

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

– néhány tanulónak finanszírozza a táborozás költségeit. 2013-ban Révfülöpre 3 tanuló 

mehetett el. Az anyagi támogatást 2014-ben sem szabad elvonni, mert a szülők a mai nehéz 

gazdasági helyzetben egyre nehezebben tudják megoldani gyermekük táboroztatását.    

 Drog-prevencióval az iskola osztályfőnöki óra keretében több alkalommal is 

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

a fontos.  

 A Kakucson több éve működő Tömegsport Alapítvány megszűnt. Az általuk 

szervezett programoknak nagyon nagy sikere volt, s színesítették községünk rendezvényeit.  

A sporttal kapcsolatos bemutatók, feladatok minden korosztálynak tartalmas időtöltést 

biztosítottak, több száz embert mozgásra ösztönöztek, amely példaértékű és nagyon 

egészséges.  

 A Katolikus Egyház községünkben nagyon sok programot szervez, s a programok 

összeállításánál gondolnak a gyerekekre is. 2013-ban Kalász-táborban vettek részt a gyerekek. 

Tudomásunk szerint 2014-ben is szerveznek hasonló programot a szünidőben.   

 

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

járásokhoz történő átcsoportosítása során a hatósági intézkedések /védelembe vétel, ideiglenes 

hatályú elhelyezés, iskoláztatási támogatás felfüggesztésével kapcsolatos ügyek/ átkerültek a 

Dabasi Járási Hivatalba.  

Ezen túl nem lesz hivatalos tudomásunk, még csak rálátásunk sem a gyermekvédelembe 

bevont gyermekek, családok helyzetére. Természetesen - jelzőrendszeri tagként - bármikor 

jelzéssel élhetünk, ha problémát észlelünk, de a területünkön lévő kapcsolattartó a családokkal  

a Gyermekjóléti Szolgálat lett. A jegyzői hatáskör ezekre a gyámügyi feladatokra teljesen 

megszűnt.  

Jegyzői hatáskörben csak a pénzbeli ellátások megfelelő célba juttatásával tudunk a 

rászorulók helyzetén könnyíteni.  

2013-ban több esetben is megkeresés érkezett bírósági, gyámhivatali eljárásokhoz 

környezettanulmány végzésére. Ezt természetesen kötelesek vagyunk elvégezni, de javaslattal 

már nem élhetünk az eljáró hatóságok felé, mivel nem ismerjük az ügy részleteit. A 

Gyermekjóléti Szolgálat tehet javaslatot, mivel legtöbb esetben jelen van a családban, de 

hatósági intézkedést nem tehet.  
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

a 2014. június 12-ei ülésére 

 

Tárgy:  Döntés nyári napközis szolgáltatás igénybevételéről az Általános 

Iskolában 

 

Előterjesztő:  Szalay István polgármester  

   Marton Ilona iskolaigazgató  

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §-a kimondja, hogy a települési 

önkormányzat feladata a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése, továbbá: a 

települési önkormányzat biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a 

gyermekek napközbeni ellátását.  

 

A gyermek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali 

felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon 

gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci 

részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt 

napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított 

szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.  

 

A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,  

a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,  

b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy  

több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül,  

c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.  

 

A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető nyári napközis otthonban vagy napközis 

táborban, valamint óvodában, iskolai napköziben.  

 

Az iskola felmérte a szülők körében a 2014. évi nyári napközi megszervezésével kapcsolatos 

igényt. Ezen előterjesztés készítésének időpontjáig több mint 30  tanuló esetében jelezték a 

szülők, hogy igénybe szeretnék venni ezt az ellátási formát. A tavalyi év tapasztalatai azt 

mutatták, hogy a jelentkezők nagy része folyamatosan igénybe vette a szolgáltatást.  

Az előzetes becslések szerint a július hónapban megszervezendő 3 hetes tábor költségei 400 

ezer forintot tennének ki, mely a részt vevő pedagógusok személyi juttatását és az 

anyagköltséget tartalmazza. 

 

Az igényekre tekintettel javasoljuk a Tisztelt Testületnek, hogy kérje fel a Kakucsi Általános 

Iskolát a nyári napközi szervezésére. 
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Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2014. (06. 12.) Határozata: 

Nyári napközis szolgáltatás igénybevételéről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Kakucsi Általános Iskola 

igazgatóját nyári napközis tábor megszervezésére 2014 júliusában, 3 hét időtartamban.  

 

A Képviselő-testület a költségekre a 2014. évi költségvetésében 400.000,-Ft-ot különít el a 

pénzmaradvány terhére. 

 

Az Önkormányzat a nyári napközi idejére a gyermekek étkezési térítési díjának 

támogatásához hozzájárulni nem tud.  

 

Határidő:  a határozatban foglaltak szerint  

Felelős:  Polgármester, Iskolaigazgató  
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

a 2014. június 12-ei ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató a Falunap programjáról és döntés a Falunap költségeire 

elkülönített összeg megemeléséről 

 

Előterjesztő:  Szalay István polgármester  

   Tóth Istvánné képviselő  

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Társadalmi és Kulturális Bizottság megtárgyalta a falunap programját, melyről az alábbiak 

szerint tájékoztatjuk Önöket: 

 

„Falunapi kiállításunkat Polgármesteri Hivatalunk dísztermében 2014. június 20-án, 

pénteken rendezzük. A 18 órakor kezdődő programban Körös Sára és Czóbel Marianna 

tűzzománc-művészek önálló kiállításának megnyitóján vehetnek részt, melyet dr. Kendéné 

Toma Mária képviselőasszony nyit meg. Közreműködik: Maczák Ibolya versmondó, Zsíros 

Réka fuvolaművész és Farkas-Barabás Szabolcs gitárművész. 

 

2014. június 21-én, szombaton az alábbi programokat szervezi községünk sportpályáján a 

Társadalmi és Kulturális Bizottság: 

 

  7.00 órától:   A főző- és sütőhelyek elfoglalása a községi sportpálya kijelölt részein 

  9.00 órától:   A falunapot ünnepélyesen megnyitja Szalay István polgármester úr 

     Galambröptetés 

  9.00-13.00 óráig:  Kerékpár- és közlekedésbiztonsági, családi versenyek  

Kézműves foglalkozások – az Óvoda szervezésében 

Kispályás mérkőzések  

Állatügyességi bemutató és állatsimogatás 

  9.30-10.00 óráig:  Zumba – Fajth Éva vezetésével 

10.00-11.00 óráig:  Az Általános Iskola és a Kökörcsin Óvoda műsora  

11.00-11.40 óráig: Boróka Zenekar népi műsora 

12.00-12.30 óráig:  Szomora Zsolt és zenekara 

12.30-13.00 óráig:  Roma népi műsor 

13.00-13.30 óráig:  Mc. Perec, D-G reppelők műsora 

13.30-14.00 óráig:  Ebédidő – jó ebédhez szól a nóta 

          A KAOKE sátránál mindenkit szeretettel várnak egy tál ételre! 

14.00-14.30 óráig:  A sporteredmények kihirdetése – kispályás foci 

14.30-14.50 óráig:  Magyar Gina és Magyar Szandi énekes műsora 

14.50-15.15 óráig:  A kakucsi Mazsorettek és a Kálvin Zenekar műsora 

15.15-15.45 óráig:  A Szigetújfalui Német Nemzetiségi Táncegyüttes műsora 

15.45-16.30 óráig:  A „Kakucsért érdemérem” átadása 

16.30-17.00 óráig:  A Beat Lovers (moderntáncosok) műsora 

17.00-18.00 óráig:  Eredményhirdetés: fotó-, sütő-, főző-, borverseny  

18.00-18.30 óráig:  Vastag Tamás énekes műsora 

18.30-20.00 óráig:  Tombolahúzás – a KAVICSOK szervezésében 

20.00-21.00 óráig:  Bál kezdődik a Kálvin Zenekarral 
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21.00-22.00 óráig:  Szabó Ádám énekes, harmonikás műsora 

22.00 órától:  Tábortűz gyújtása – közös dalolás, nosztalgiázás,  

majd éjfélig folytatódik a bál.” 

 

* 

A Képviselő-testület a költségvetés tárgyalásakor a Falunap költségeire a tavalyi évben 

felhasznált 1.531.000,-Ft-ot hagyta jóvá. 

Ebben az évben viszont - bárhogyan is próbáltuk lecsökkenteni a költségeket - a kiadások kb. 

2.000.000,-Ft-ot tennének ki. 

 

 

Amennyiben a Képviselő-testület hozzájárul a költségekre szánt keret megemeléséhez, kérjük, 

hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek: 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2014. (06. 12.) Határozata: 

A Falunap költségeire betervezett összeg megemeléséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Társadalmi és Kulturális 

Bizottság javaslatát a 2014. évi Falunap programjára és költségeire vonatkozóan. 

 

A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésben a Falunap költségeire betervezett 

1.531.000,-Ft-ot megemeli 469.000,-Ft-tal a pénzmaradvány terhére. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  polgármester  

 

 

 


