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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. február 26-ai ülésére 

 

 

Tárgy: A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló új 

rendelet megalkotása 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:   minősített többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének 

megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvényt, amely a Magyar Közlöny 2014. évi 184. 

számában kihirdetésre került.  

 

Ez a törvény tartalmazza többek között a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) módosítását, melynek értelmében 2015. március 1. 

napjától lép életbe a szociális segélyezés új rendszere. Ettől az időponttól kezdődően az állam 

és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek.  

 

Március 1-től jegyzői hatáskörből a járási hivatalok hatáskörébe kerülnek az aktívkorúak 

ellátásával kapcsolatos feladatok.  

Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg: 

- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás, a korábban 

rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá). 

 

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási 

hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök: 

- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel 

megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj), 

- időskorúak járadéka, 

- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás, 

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 

 

Fenti időponttól a lakásfenntartási támogatásra, méltányossági közgyógyellátásra, 

adósságkezelési szolgáltatásra, méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás hatályát 

veszti, ezek az ellátási formák kikerülnek a törvényből, ettől az időponttól kezdve ezen ellátások 

biztosítása az Szt. alapján már nem lehetséges.  
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Az egyes ellátásokat érintő változások: 

 

1. Aktív korúak ellátása 

 

1.1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban – azon túl, hogy a járási hivatalok 

hatáskörébe kerül – nem várható változás. 

 

1.2. A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában megszűnik, a 

jogosulti kör az átalakítást követően más ellátásokra válhat jogosulttá. 

Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét 

megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra, a jegyzőnek 

2015. január 1. és 2015. február 28. között felül kell vizsgálnia. 

A felülvizsgálat eredményeként 2015. március 1-jétől a korábban rendszeres szociális segélyre 

jogosult személyek ellátásra való jogosultsága a következők szerint alakul: 

- amennyiben a felülvizsgálat során a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak 

számára előírt együttműködést nyilatkozatban vállalják, foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásra lesznek jogosultak: 

o a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és 

o az önkormányzat rendeletében foglalt feltételek szerinti jogosultak. 

- a törvény erejénél fogva az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak: 

o az egészségkárosodottak és 

o a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók. 

Az új ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-i kezdőnappal kell megállapítani. 

 

2015. február 28-ával meg kell szüntetni azon személy aktív korúak ellátására való 

jogosultságát, aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek részére előírt 

együttműködési kötelezettség teljesítését nem vállalja. 

 

Előreláthatólag a 2015. február hónapra járó foglalkoztatást helyettesítő támogatást és 

rendszeres szociális segélyt 2015. március 5-ig még a települési önkormányzatoknak kell 

folyósítaniuk. 

A 2015. március hónapra járó – április 5-ig esedékes – támogatási összegek utalásáról már a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok gondoskodnak majd, a járási hivatalok adatszolgáltatása 

alapján. 

 

2. Lakásfenntartási támogatás 

 

Ezen ellátás biztosítása 2015. március 1-jétől nem lesz kötelező, a következő kivételekkel. 

A 2015. január 1-jén folyamatban lévő, valamint a 2014. december 31-ét követően 

lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben a 

lakásfenntartási támogatást egy év helyett legfeljebb a 2015. február 28-ig terjedő időtartamra 

lehet megállapítani. 

 

A 2015. március 1-jét megelőző kezdő időponttal megállapított lakásfenntartási támogatás 

tekintetében – a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak 

megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

Az önkormányzatok 2015. március 1-től a települési támogatás keretében biztosíthatnak 

támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez. 
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3. Méltányossági közgyógyellátás 

 

Az ellátás biztosítása 2015. március 1-jétől nem lesz kötelező, azzal, hogy a 2015. március 1-

jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében, valamint a 

méltányossági közgyógyellátással összefüggésben 2015. február 28-án folyamatban lévő 

ügyekben – a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig 

– a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. Az önkormányzatok a 

rendkívüli települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások 

viseléséhez. 

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

 

Az Szt. 2015. március l-jén hatályba lépő 132. § (4) bekezdése felhatalmazást ad az 

önkormányzatoknak, hogy rendeletben szabályozzák a települési támogatás keretében nyújtott 

ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, 

folyósításának szabályait. Az Szt. 134/E. §-a szerint a képviselő-testületnek e rendeletét 

legkésőbb 2015. február 28-áig kell megalkotnia.   

 

Települési támogatás 

 

Az Szt. 45. § (1) bekezdése szerint: a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján 

nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben 

meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt.  

Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja 

fel: 

települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen:  

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 

személy részére, 

c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez, 

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 

 

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve tehát 2015. március 1-jétől egységesen 

települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk 

támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.  

 

Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet 

alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek 

teljesülése esetén, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat 

mérlegelési jogkörébe tartozik.  

 

2. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles 

nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, a létfenntartási gond 

meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó 

támogatás összegének meghatározásához. 

 

Az Szt. értelmében rendkívüli támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt 

részesíteni, akik önmaguk, vagy családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak 

gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, 
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halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 

megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett 

gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének 

elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi 

segítségre szorulnak. 

 

A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási 

intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve 

természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet 

kezdeményezésére – is megállapítható. 

 

A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás havi összegét úgy kell szabályozni, 

hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (2015. 

január 1-jén 28.500 Ft.) 

 

A képviselő-testület dönthet úgy is, hogy valamennyi, a Szt-ből kikerült szociális ellátási formát 

biztosítja a rendeletében, vagy annak egy részét, de dönthet úgy is, hogy csak rendkívüli 

települési támogatást nyújt az arra rászoruló személyek részére.  

 

Az Önkormányzat a jelenleg hatályos szociális rendeletében „önkormányzati segély” 

megjelölésben biztosítja azokat a támogatási formákat, melyeket az Szt. a rendkívüli települési 

támogatás fogalom alatt meghatároz.  

 

Tekintettel arra, hogy Önkormányzatunk sohasem vezette be a méltányossági ápolási díjra és 

az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot, mint lehetőséget, ezért az új 

rendelettervezetbe ezen ellátásokat most sem javasoljuk beemelni. 

 

Az aktívkorúak ellátásának szabályozására már nincs lehetősége az önkormányzatnak (mivel 

ezen ellátási forma átkerül a járáshoz), azonban az Önkormányzatnak lehetőséget biztosít a 

törvény arra, hogy a helyi rendeletében szabályozza az ezen ellátásban részesülők esetén a 

lakókörnyezet rendjének fenntartására vonatkozó előírásokat.  

 

Arra való tekintettel, hogy a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság is fokozatosan 

megszűnik, (mint említettük már, új jogosultságot 2015-ben legkésőbb február 28-áig lehet 

megállapítani -1 éves időtartamra), javasoljuk, hogy azok részére, akik ezen ellátási formából 

kikerülnek, gyógyszerköltség-támogatás jogcímen kerüljön megállapításra a települési 

támogatás.  

 

Az Szt. lehetőséget biztosít az önkormányzatok részére, hogy a települési támogatások mellett 

rendeletükben más támogatásokat is megállapítsanak.  

  

Az előzőekben leírt jogszabályi változások miatt új rendelet megalkotására teszünk javaslatot.  

A jelen rendelet-tervezet három kategóriába sorolja az önkormányzati szociális támogatásokat: 

a) települési támogatások, 

b) egyéb szociális támogatások, 

c) szociális alapszolgáltatások. 

 

A települési támogatások között javasoljuk meghatározni a rendkívüli települési támogatást, a 

települési létfenntartási támogatást, a gyógyszerköltséghez nyújtott települési támogatást, a 

települési lakásfenntartási támogatást és a köztemetést. 
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Ezen támogatási formán belül lehet támogatást nyújtani a rendkívüli élethelyzetbe, vagy 

krízishelyzetbe került személyek részére, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 

viseléséhez (a lakás fenntartásához), a gyermek nevelésének elősegítésére a gyermeket nevelő 

családok részére, a köztemetéshez.  

 

Egyéb szociális támogatás cím alatt javasoljuk meghatározni a jelenleg is nyújtott támogatások 

közül: az újszülöttek részére babacsomag formájában biztosított ellátást, a nyugdíjaskorúak 

szemétszállítási díjához való hozzájárulást, a felsőoktatási hallgatók Bursa Hungarica 

támogatásra való jogosultságát és a temetési támogatást (korábban: temetési segély).  

 

Ezideig ezen ellátások legtöbbjét „önkormányzati segély” címen biztosította az Önkormányzat. 

 

A szociális alapszolgáltatások közül a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást és a 

családsegítést a szociális törvény rendelkezéseire figyelemmel, kötelező érvénnyel biztosítja az 

Önkormányzat, s az ellátásokat társulás keretében, a dabasi székhelyű „Együtt” Segítőszolgálat 

útján láttatja el. Ezen ellátási formákat szintén feltüntettük a rendelettervezetben. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tekintettel a fentiekre, a települési támogatás keretében nyújtandó önkormányzati ellátásokról 

rendeletet kell alkotni, meghatározva a támogatások típusait, jogosultsági feltételeit, 

kifizetésének szabályait, illetve a felhasználásuk ellenőrzésének rendszerét.  

 

Mivel egy új rendszer működését előre nem tudjuk pontosan prognosztizálni, javasoljuk, hogy 

a korábbi rendszer alapjaira helyezve - azt megfelelően átültetve a helyi szabályozás szintjére - 

döntsünk az egyes adható támogatásokról.  

 

Természetesen a már működő új rendszer tapasztalataiból kiindulva tudjuk majd megállapítani, 

hogy min kell esetleg változtatni, akár eljárási, akár pénzbeli vonatkozásban, ennek 

megfelelően várhatóan több alkalommal kerül majd a Testület elé a szociális rendelet 

módosítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Előzetes hatásvizsgálat 
A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 

…./2015. (……) önkormányzati rendelettervezethez 

 

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

a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban  

- a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adjuk: 

 

Társadalmi-gazdasági hatása:  

A Képviselő-testület szociális tárgyú rendelete biztosítja az önkormányzat által nyújtott 

szociális ellátások igénybevételének megismerhetőségét. A helyi lakosság számára jól 

követhetővé válnak az egyes ellátások igénylésének és folyósításának szabályai.  

A tervezet megfelelően szabályozza a helyi szociális igazgatással összefüggő feladatokat, 

továbbá eleget tesz az települési támogatás megállapítása, kifizetése, folyósítása, valamint 

felhasználása ellenőrzésének vonatkozásában felmerülő jogalkotási kötelezettség 

teljesítésének. 

A települési támogatásba beépítésre került a korábbi önkormányzati segély, e támogatás adható 

gyógyszerkiadáshoz, lakhatást célzó rendszeres kiadásokhoz, rendkívüli élethelyzetbe került 

személyek támogatásához, a temetkezési költségekhez történő hozzájáruláshoz, stb., így a 

szociálisan rászoruló személyek részére továbbra is biztosított a támogatás lehetősége.  

 

Költségvetési hatása:  

A települési támogatás pénzügyi fedezetét és a felhasználható pénzügyi kereteket az 

önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározta a Testület. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: további jelentős terhet nem jelent. 

 

A rendelet megalkotásának szükségessége:  

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. 

törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvényt, melynek 134/E. §-a értelmében a települési önkormányzatnak legkésőbb 2015. 

február 28. napjáig kell megalkotnia a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, 

folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. 

 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:  

Mulasztásos törvénysértést követ el az önkormányzat, melyre törvényességi észrevételt tesz a 

Kormányhivatal. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

- személyi: a már meglévő ügyintézői háttér 

- szervezeti: nincs 

- tárgyi: a meglévő feltételeken kívül többlet nem szükséges 

- pénzügyi: rendelkezésre áll. 

  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előzőekben kifejtettek a 

jogszabály indokolása is. 

 

A fentiek alapján kérjük a Képviselő-testület tagjait, hogy az alábbi rendelettervezetet 

megtárgyalni, a korábbi rendeletet hatályon kívül helyezni, és - az esetleges módosító 

indítványok figyelembevételével - az új rendeletet megalkotni szíveskedjenek. 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2015. (II. ….) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és 

a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:  

 

I. Fejezet 

 

Általános szabályok  

 

1. Értelmező rendelkezések 

 

1. § (1) A rendelet alkalmazásában:  

a) Kakucs Község Önkormányzata: Önkormányzat 

b) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete: Képviselő-testület 

c) Kakucsi Polgármesteri Hivatal: Hivatal 

d) Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai: „Együtt” Segítőszolgálat 

e) öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: nyugdíjminimum 

f) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény: Szt. 

g) a pénzbeli és természetbeli szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 

valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) 

Kormányrendelet: Kormányrendelet 

(2) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező 

rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza meg. 

 

2. A rendelet célja 

 

2. § (1) E rendelet célja, hogy a Képviselő-testület – a szociális gondoskodás hatáskörébe 

tartozó feladatainak eleget téve – a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 

meghatározza az Önkormányzat által biztosított pénzbeli, természetbeni és személyes 

gondoskodást nyújtó helyi szociális ellátások formáit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, 

azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit, valamint az 

adatkezelés szabályait.  

(2) Az ellátást igénylők kötelesek arra, hogy helyzetük javítása érdekében a tőlük elvárható 

módon mindent megtegyenek. Amennyiben pedig a támogatásra szorulók élethelyzete nekik 

felróható okból következett be, életmódjuk, életvezetésük megváltoztatásával segítsék elő 

helyzetük javítását.  

(3) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az Önkormányzat, valamint annak szervei, 

az egészségügyi ellátórendszer és a civil szervezetek kötelesek együttműködni, a tudomásukra 

jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását kezdeményezni.  

 

3. A rendelet hatálya 

 

3. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel, 

tartózkodási hellyel rendelkező személyekre. 
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(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdéseit és a 7. § (1) 

bekezdését. 

 

4. Hatásköri és eljárási rendelkezések 

 

4. § (1) Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó, e rendeletben meghatározott hatásköröket - 

eltérő rendelkezés hiányában - a Képviselő-testület gyakorolja. 

(2)  A pénzbeli és természetbeni ellátások, egyéb szociális ellátások ügyében a Képviselő-

testület a hatáskörét a szociális ügyekben eljáró Bizottságára, a Polgármesterre, a Jegyzőre és a 

Társulására ruházhatja át. 

(3) Az e rendeletben meghatározott, különböző támogatási, ellátási formákra vonatkozó, 

átruházott döntési jogosultságok az adott ellátás részletszabályai között kerülnek 

meghatározásra. 

(4) A (2) bekezdésben meghatározott szerv átruházott hatáskörében hozott döntése ellen 

benyújtott jogorvoslati kérelemről a Képviselő-testület dönt. 

 

5. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. az irányadó. 

(2) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) bekezdése 

szerint kell alkalmazni. 

(3) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz kapcsolódva 

kerülnek meghatározásra. 

(4) E rendeletet az Szt.-vel, a Kormányrendelettel, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelettel együtt kell alkalmazni. 

(5) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti eljárás elektronikus úton 

nem folytatható le.  

(6) Az eljárást: 

a) a Hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre kell, vagy 

b) hivatalból  

lehet megindítani. 

(7) Az e rendelet alapján nyújtandó támogatások, ellátások iránti kérelmet a döntésre jogosult 

szerv által rendszeresített formanyomtatványon kell előterjeszteni a Hivatalban. 

(8) A kérelemnyomtatványok igényelhetők a Hivatalban (2366 Kakucs, Fő utca 20.) és 

letölthetőek a www.kakucs.hu honlapról. 

(9) Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a 

Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni. 

A vagyonnyilatkozat II. részét - a nyomtatványon szereplő tájékoztató szövegtől eltekintve - az 

adott ellátásnál meghatározott személyi körre vonatkozóan kell kitölteni. 

(10) A hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a kérelem 

beérkezésétől számított 5 munkanapon belül meg kell tenni. 

 

6. § (1) A kérelmező köteles a családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, azokat 

igazolni. 

(2) A kérelem előterjesztésekor 

a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap 

jövedelméről, 

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén 

a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett 

jövedelem egyhavi átlagáról 

kell igazolást benyújtani. 
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(3) A jövedelem valódiságát igazoló iratok különösen a következők lehetnek: a munkáltató által 

kiadott kereseti igazolás, rendszeres pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat, vagy a 

kifizetésről szóló igazoló szelvény, nyugellátásnál, nyugdíjszerű ellátásnál az ellátás összegét 

igazoló dokumentum, bizonylat, egyéb jövedelmeknél az azokat megalapozó határozat, 

kifizetési bizonylat, igazolás, stb. Vállalkozó esetében az illetékes NAV igazolása a kérelem 

benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról. Amennyiben a 

kérelmező, illetve vele közös háztartásban élő nagykorú személy nem rendelkezik 

jövedelemmel - kivéve, ha nappali tagozatos tanuló és ezt iskolalátogatási igazolással igazolja 

-, úgy köteles kérelméhez csatolni a munkaügyi központ igazolását, hogy álláskeresőként 

nyilvántartják. 

(4) Mellőzni lehet a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a 

kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül már részesült olyan ellátásban, 

amelyhez a jövedelmi és vagyoni helyzetét igazolta, és vélelmezhető, hogy helyzetében nem 

történt a jogosultságot érintő változás. Erről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni. 

(5) E rendeletben foglalt szociális juttatások iránti kérelem esetén a jövedelem számítására és a 

jogosultság elbírálására az Szt. 10. §-ában foglaltak az irányadók. 

(6) A benyújtott igazolásban közölt jövedelem valódiságáról a kérelmező büntetőjogi 

felelősséggel nyilatkozatot tesz. 

(7) A tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállását hivatalos tudomás, vagy a támogatásban 

részesülő szülőtől (gondozótól) bekért, oktatási intézmény által kiállított igazolás, vagy - 

kivételesen - büntetőjogi nyilatkozat alapján kell megállapítani. 

(8) Ha a kérelem elbírálására vonatkozó hatáskört gyakorló szerv a hivatalos tudomása vagy 

környezettanulmány lefolytatása alapján - a kérelmező életkörülményeire tekintettel - a 

becsatolt jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott 

lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyonnak a fenntartási költségeit igazoló 

dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a 

jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek 

figyelembevételével vélelmezhető. 

(9) A települési támogatás megállapításakor a kérelmező és családja egységes elbírálás alá esik, 

egy családon belül több személy részére nem állapítható meg támogatás. 

(10) Jelen rendeletben szabályozott szociális ellátásra nem jogosult az, aki, vagy akinek családja 

a) egynél több lakóingatlannal, 

b) az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott értéknél nagyobb értékű 

vagyonnal  

rendelkezik. 

 

7. § (1) A folyósított pénzbeli ellátás kifizetéséről a Hivatal Pénzügyi Csoportja gondoskodik 

az ellátást megállapító határozatban foglaltak szerint. Ennek formája lehet: folyószámlára 

történő átutalás, postai úton történő kézbesítés, intézményhez történő átutalás, házipénztári 

kifizetés.  

(2) A rendszeres pénzbeli ellátások folyósítása utólag, legkésőbb minden hónap 5. napjáig 

történik meg. 

(3) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell 

folyósítani.  

(4) Rendkívüli élethelyzetben az ellátás kifizetését a Polgármester azonnal elrendelheti. 

(5) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, 

fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet az Szt. 18. §-ában előírtaknak 

megfelelő tartalommal. 

(6) Az adatkezelés, adatszolgáltatás kapcsán a hatályos jogszabályi előírásokat be kell tartani. 
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(7) Az egyes szociális rászorultságtól függő támogatások pénzügyi fedezetét és a felhasználható 

pénzügyi keretet a Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének 

megállapításáról szóló önkormányzati rendeletében határozza meg. 

 

5. Jogosulatlanul igénybevett ellátás visszafizetése 

 

8. §  (1) Az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett 

ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén a visszafizetés méltányosságból 

részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan 

veszélyeztetné. 

(2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése szempontjából súlyosan veszélyezteti a 

kötelezett megélhetését a visszafizetés, amennyiben a kötelezett családjában az egy főre 

számított havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át. 

(3) Kérelem esetén a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama 

azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama. 

(4) Az ezen szakaszban foglalt eljárásra vonatkozó döntési jogosultságot a Polgármester 

gyakorolja. 

 

6. Szociális gondoskodás rendszere 

 

9. § (1) A Képviselő-testület a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek 

teljesítését 

a) pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtásával,      

b) szociális szolgáltatások megszervezésével  

valósítja meg.  

(2) A Képviselő-testület e rendeletben szabályozza az alábbi pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátásokat, szolgáltatásokat: 

a) települési támogatásokat: 

aa) rendkívüli települési támogatást, 

ab) települési létfenntartási támogatást, 

ac) gyógyszerköltséghez nyújtott települési támogatást, 

ad) települési lakásfenntartási támogatást, 

ae) köztemetést; 

b) egyéb szociális támogatásokat: 

ba) újszülöttek támogatását, 

bb) felsőoktatási hallgatók támogatását, 

bc) szilárdhulladék-szállítási díjkedvezményt,  

bd) temetési támogatást, 

c) szociális alapszolgáltatásokat: 

ca) szociális étkeztetést,  

cb) házi segítségnyújtást,  

cc) családsegítést. 

 

II. Fejezet 

 

Települési támogatások 

 

10. § (1) Az Önkormányzat a jogosultak részére a 9. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott 

települési támogatásokat nyújtja. 
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(2) A települési támogatás iránt benyújtott kérelem elutasítható, amennyiben a család, illetve 

az egyedülálló személy  

a) az Önkormányzattól ezen rendeletben foglaltak alapján rendszeres pénzbeli, vagy 

természetbeni ellátásban részesül, 

b) a kérelemhez nem csatolja a csak általa személyesen beszerezhető mellékleteket,  

c) nyilatkozatában valótlan adatokat közöl. 

 

7. Rendkívüli települési támogatás  

 

11. § (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, aki, illetve akinek családja 

olyan rendkívüli élethelyzetbe vagy krízishelyzetbe került (például: munkahely elvesztése, 

nagy összegű közüzemi díjhátralék, közüzemi szolgáltatások kikapcsolása miatt, vagy baleset, 

betegség, elemi kár, stb. esetén), hogy más módon nem tud önmagáról, illetve családjáról 

gondoskodni, és azonnali segítségre van szüksége a rendkívüli esetre tekintettel. 

(2) A rendkívüli települési támogatás megállapításának feltétele, hogy   

a) egyedül élő személy esetén a havi nettó átlagjövedelme a nyugdíjminimum 150%-át, 

b) család esetén az egy főre számított havi nettó átlagjövedelem a nyugdíjminimum 100%-

át  

ne haladja meg. 

(3) A rendkívüli élethelyzet súlyosságára tekintettel, különös méltánylást érdemlő esetben a (2) 

bekezdésben meghatározott vagyoni helyzettől és jövedelemhatártól el lehet tekinteni. 

(4) A rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel, egy naptári évben maximum két 

alkalommal nyújtható.  

(5) A rendkívüli létfenntartási támogatás összege 5.000 Ft-nál kevesebb és a nyugdíjminimum 

összegénél magasabb nem lehet. 

(6) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultságról a Polgármester dönt. 

(7) A rendkívüli települési támogatás az igénylő kérelmére, pénzintézeti tevékenységnek nem 

minősülő, kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. A kölcsön összegéről és a 

visszafizetésére vonatkozó rendelkezésekről a Képviselő-testület dönt. 

 

8. Települési létfenntartási támogatás 

 

12. § (1) A szociálisan rászorult személy, gyermeket gondozó család települési létfenntartási 

támogatásban részesíthető, ha a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy 

létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került. 

(2) Létfenntartási támogatásban elsősorban azokat a személyeket, családokat indokolt 

részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak 

gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen kórházi 

kezeléshez, betegséghez, gyógyászati segédeszköz-vásárláshoz, halálesethez, elemi kár 

elhárításához, munkanélküliséghez, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 

megtartásához, iskoláztatáshoz, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek 

családjával való kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez 

kapcsolódó kiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete - miatt anyagi segítségre szorulnak.  

(3) A létfenntartási támogatás megállapításának feltétele, hogy   

a) egyedül élő személy esetén a havi nettó átlagjövedelme a nyugdíjminimum 200%-át, 

b) család esetén az egy főre számított havi nettó átlagjövedelem a nyugdíjminimum 150%-

át  

ne haladja meg. 
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(4) A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet súlyosságára tekintettel, különös méltánylást 

érdemlő esetben a (3) bekezdésben meghatározott vagyoni helyzettől és jövedelemhatártól el 

lehet tekinteni. 

(5) A létfenntartási támogatás nyújtható eseti, vagy rendszeres települési támogatás formájában. 

(6) Az eseti létfenntartási támogatás összege 2.000 Ft-nál kevesebb és a nyugdíjminimum 

összegénél magasabb nem lehet, és eseti támogatás egy naptári éven belül háztartásonként 

legfeljebb négy alkalommal adható.  

(7) A rendszeres létfenntartási támogatást havi rendszerességgel, legalább öt és legfeljebb 

tizenkettő hónapra lehet megállapítani.   

(8) Az egy hónapra megállapított rendszeres létfenntartási támogatás minimális összege 2.000 

Ft, a maximális összege 5.000 Ft lehet. 

(9) A létfenntartási támogatásra való jogosultságról a szociális ügyekben eljáró Bizottság dönt. 

 

13. § (1) Létfenntartási támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható. Természetbeni 

ellátás különösen  

a) élelmiszersegély,  

b) tüzelőanyag megvásárlása,  

c) tankönyv- és tanszervásárlás támogatása,  

d) tandíjtámogatás, 

e) közüzemi díjak megfizetéséhez történő hozzájárulás, 

f) gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás, 

g) a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. 

(2) A természetben nyújtott ellátás konkrét formájáról, módjáról a szociális ügyekben eljáró 

Bizottság dönt. 

 

9. Gyógyszerköltséghez nyújtott települési támogatás 

 

14. § (1) A szociálisan rászorult személyek részére az egészségük megőrzése, betegségük 

gyógyítása érdekében - háziorvos, vagy szakorvos által - részükre elrendelt gyógyszerek 

költségének viseléséhez rendszeres, vagy eseti települési támogatás nyújtható. 

(2) A gyógyszerköltség-támogatás annak a személynek állapítható meg, aki esetében 

a) a rendszeresen szedett gyógyszerek költsége meghaladja a nyugdíjminimum 

összegének 20%-át, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 

nyugdíjminimum 150%-át, egyedülálló esetén 200%-át, 

b) az esetenként szedett gyógyszerek költsége meghaladja a nyugdíjminimum összegének 

5%-át, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 

200%-át, egyedülálló esetén 250%-át. 

(3) A tartósan fennálló betegség miatti rendszeres havi gyógyszerszükségletet és az eseti 

gyógyszerszükségletet háziorvos, vagy szakorvos által kiadott igazolással kell alátámasztani. 

(4) A (3) bekezdés szerinti igazolás alapján, gyógyszertár által kiadott dokumentummal kell 

igazolni a havonta rendszeresen elrendelt, vagy esetenként felírt gyógyszerek költségét.  

(5) A (2) bekezdés a) pontja szerinti rendszeres támogatás legalább öt és legfeljebb tizenkettő 

hónapra állapítható meg, összege havonta 2.500 Ft. 

(6) A (2) bekezdés b) pontja szerinti eseti támogatás összege megegyezik az igazolt 

gyógyszerköltséggel, de alkalmanként nem haladhatja meg a 3.000 Ft-ot, és évente maximum 

négy alkalommal adható. 

(7) A rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultságról a szociális ügyekben eljáró 

Bizottság dönt. 

(8) Az eseti gyógyszertámogatásra való jogosultságról a Polgármester dönt. 
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10. Települési lakásfenntartási támogatás 

 

15. § (1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló háztartás, 

melynek jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak, és esetükben teljesülnek az e 

rendeletben meghatározott egyéb feltételek. 

(2) A lakásfenntartási támogatás megállapításának feltétele, hogy   

a) egyedül élő személy esetén a havi nettó átlagjövedelme a nyugdíjminimum 200%-át, 

család esetén az egy főre számított havi nettó átlagjövedelem a nyugdíjminimum 150%-át 

ne haladja meg, és  

b) a háztartás havi lakásfenntartási kiadásainak költségei elérik az egy főre jutó jövedelem 

30%-át, és 

c) a kérelmező lakókörnyezetének rendezettsége megfeleljen a 16. § (1) bekezdésében 

foglalt feltételeknek. 

(3) A kérelmezőnek - a kérelemhez csatolva - számlával kell igazolnia a havi lakásfenntartási 

kiadásait. 

(4) A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: az elektromos 

áramhasználat díja, a földgázhasználat díja, a víz-  és csatornahasználat díja, a szemétszállítási 

díj, az albérleti díj és a tüzelőanyag ára. 

(5) A lakásfenntartási támogatást rendszeres támogatás formájában lehet nyújtani. A támogatás 

legalább öt és legfeljebb tizenkettő hónapra állapítható meg. 

(6) A háztartásonként egy hónapra megállapítható lakásfenntartási támogatás minimális 

összege 2.500 Ft, maximális összege 6.000 Ft lehet, függetlenül a háztartásban élők számától. 

(7) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultságról a szociális ügyekben eljáró Bizottság 

dönt. 

 

16. § (1) A Képviselő-testület a települési lakásfenntartási támogatásra való jogosultság 

feltételeként előírja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja az általa 

életvitelszerűen lakott ingatlan rendezettségét folyamatosan biztosítsa, melynek érdekében 

köteles 

a) a lakás, vagy ház és annak udvarának, kertjének, a kerítéssel kívül határos területének 

tisztán tartására,  

b) az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus 

állapotának biztosítására,  

c) az ingatlan előtti járdának és a járdától az úttestig húzódó területnek a gondozására, 

tisztán tartására, szemét- és gyommentesítésére, hó- és csúszásmentesítésére, 

d) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó udvar és kert rágcsálóktól, kártevőktől való 

mentesítésére, 

e) az ingatlan udvarán hulladékgyűjtő edény elhelyezésére és rendeltetésszerű 

használatának biztosítására, 

f) az ingatlan udvarán fedett, zárható illemhely kialakítására és higiénikus rendben 

tartására, ha az általa lakott lakásban nincs kialakítva vezetékes vízöblítéssel működtethető 

illemhely. 

(2)  A Jegyző helyszíni szemle (környezettanulmány) lefolytatása során győződik meg a 

lakókörnyezet rendezettségéről. 

(3) Ha a lakókörnyezet az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a Jegyző öt 

napos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját – az elvégzendő 

tevékenység konkrét megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek 

teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg. 
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11. Köztemetés 

 

17. § (1) A Polgármester az Szt. 48. § (1)-(2) bekezdései alapján gondoskodik az Önkormányzat 

közigazgatási területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről és a köztemetés 

költségének megfizetése iránti igényléséről, ha nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre 

köteles személy, vagy e személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 

(2) Ha a közköltségen eltemetett személy utolsó lakóhelye az Önkormányzat közigazgatási 

területén volt, a köztemetés költségének megtérítése iránt a Polgármester az Szt. 48. § (3) 

bekezdése szerint intézkedik.  

(3) A Polgármester a köztemetés összegét hagyatéki teherként a területileg illetékes 

közjegyzőnél bejelenti, vagy méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti annak az 

eltemettetésre köteles - a haláleset időpontjában kakucsi állandó lakcímmel rendelkező -

személynek, aki kiskorú eltartásáról gondoskodik és családjában az egy főre számított havi 

jövedelem összege a nyugdíjminimumot nem haladja meg. 

(4) A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél 

magasabb összegben megállapítani. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét évente 

állapítja meg a Polgármesteri Hivatal a temetkezési szolgáltatást nyújtó vállalkozóktól 

beszerzett adatok alapján. Ennek összege 2015-ben bruttó 130.000 Ft. 

 

III. fejezet 

 

Egyéb szociális támogatások 

 

18. § (1) Az Önkormányzat a jogosultak részére a 9. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 

egyéb szociális támogatásokat nyújtja. 

(2) Az egyéb szociális támogatás iránt benyújtott kérelem elutasítható, amennyiben a család, 

illetve az egyedülálló személy  

a) a kérelemhez nem csatolja a csak általa személyesen beszerezhető mellékleteket,  

b) nyilatkozatában valótlan adatokat közöl. 

 

12. Újszülöttek támogatása 

 

19. § (1) Az Önkormányzat a gyermekük születésekor az Önkormányzat közigazgatási területén 

állandó bejelentett lakcímmel rendelkező szülő(ke)t - az Önkormányzat Védőnői Szolgálatának 

közreműködésével,  legfeljebb a gyermek 6 hónapos korának betöltéséig, egy alkalommal - 

gyermekenként 10.000 Ft névértékű, utalvány formájában, gyógyszertárban beváltható, 

babaápolási termékeket tartalmazó egységcsomaggal támogatja. 

(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy - az utalvány beváltása révén megvásárolt 

termékekre vonatkozóan - a gyógyszertártól igényelt számlának „Kakucs Község 

Önkormányzata, 2366 Kakucs, Fő utca 20.” névre és címre kell szólnia. 

(3) Az újszülöttek támogatásával összefüggő hatáskört a Polgármester gyakorolja.   

 

13. Felsőoktatási hallgatók támogatása 

 

20. § (1) Az Önkormányzat a szociálisan rászorult, felsőoktatási képzésben részt vevő 

hallgatókat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer keretében támogatja, a 

támogatási feltételekről és jogosultságokról rendelkező külön rendeletében foglaltaknak 

megfelelően. 
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(2) A felsőoktatási hallgatók ösztöndíj-támogatásáról a szociális ügyekben eljáró Bizottság 

dönt. 

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ösztöndíjrendszerhez 

csatlakozó nyilatkozatot az Önkormányzat nevében évente aláírja. 

 

14. Szilárdhulladék-szállítási díjkedvezmény 

 

21. § (1) Az Önkormányzat rendszeres ellátásként - kérelemre - támogatást nyújt a települési 

szilárdhulladék-szállításra, elhelyezésre és -kezelésre vonatkozó közszolgáltatás díjának 

megfizetéséhez.   

(2) A szilárdhulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatás díjának megfizetéséhez 

kedvezményben részesül: 

a) a 70. életévét betöltött egyedülálló, az életévének betöltését követő hónap elsejétől,   

amennyiben ő az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos használója, 

b) az a házaspár, melynek mindkét tagja a 70. életévét betöltötte, a fiatalabbik személy 70. 

életévének betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben ők az ingatlan tulajdonosai, 

haszonélvezői és egyedüli, kizárólagos használói, 

c) az a házaspár, melynek legalább egyik tagja a 70. életévét betöltötte, az életévének 

betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben ők az ingatlan tulajdonosai, haszonélvezői 

és egyedüli, kizárólagos használói, 

d) a 65. életévét betöltött egyedülálló, az életévének betöltését követő hónap elsejétől, 

amennyiben ő az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos használója.  

(3) Az ellátás összege: 

a) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a hulladékszállítási díj 100%-a, 

b) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a hulladékszállítási díj 75%-a, 

c) a (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott esetekben a hulladékszállítási díj 50%-

a. 

(4)  Díjfizetési mentességben részesül továbbá kérelem alapján az az ingatlantulajdonos, akinek 

az ingatlanára nincs bejelentve természetes vagy jogi személy, és életvitelszerűen nem 

tartózkodik ott senki. A kérelemben nyilatkozni kell a feltételek fennállásáról.  

(5) A szilárdhulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatási díjak támogatására irányuló 

kérelmek elbírálásáról a Polgármester dönt.   

 

15. Temetési támogatás 

 

22. § (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként temetési 

támogatás nyújtható annak az eltemettetőnek  

a) aki az elhunyt személy tartásra köteles hozzátartozója, vagy  

b) aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy nem volt 

köteles, feltéve, hogy az elhunytnak nincs tartásra köteles hozzátartozója.  

(2) A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni: 

a) aki a temetést szerződésben vállalta, 

b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez, 

c) végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt a vele együtt élő házastársa, 

d) az elhunyt közeli hozzátartozója. 

(3) Temetési támogatás akkor állapítható meg a kérelmezőnek, ha  

a) az elhunyt utolsó lakóhelye Kakucs község közigazgatási területén volt, és  

b) az eltemettető is Kakucs község közigazgatási területén rendelkezik lakóhellyel, és 

c) a családjában az egy főre számított nettó jövedelem eléri vagy meghaladja a 

nyugdíjminimum 300%-át, és 
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d) a családja a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban nem 

részesül, és 

e) a családja a temetésről tartási, vagy öröklési szerződés alapján nem köteles 

gondoskodni. A tartási, vagy öröklési szerződés meglétéről a kérelmezőnek a kérelem 

benyújtásakor nyilatkoznia kell. Valótlan nyilatkozat tétele esetén - a hagyatéki eljárás 

lefolytatása során - a folyósított támogatás összege hagyatéki teherként rögzítésre kerül. 

(4) A temetési támogatás iránti kérelem legkésőbb a temetést követő 30 napon belül nyújtható 

be a Hivatalba. 

(5) A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a támogatást kérő, 

vagy a vele egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát, a 

kérelmező és családja jövedelemigazolását, továbbá az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát.  

(6) A temetési támogatás összege: amennyiben a kérelmező családjában az egy főre számított 

havi nettó átlagjövedelem  

a) nem haladja meg a nyugdíjminimum összegét:16.000 Ft, 

b) a nyugdíjminimum 150 és 200%-a között van: 12.000 Ft,  

c) meghaladja a nyugdíjminimum 200%-át, de nem éri el a nyugdíjminimum 300%-át: 

8.000 Ft. 

(7) A megállapított támogatás összegét, illetve a határozat számát a Hivatal a számlákra 

rávezeti. A számlákat és a halotti anyakönyvi kivonatot a kérelmező részére - fénymásolást 

követően - vissza kell szolgáltatni.  

(8) A temetési támogatás megítéléséről a Polgármester dönt.  

 

IV. Fejezet 

 

Szociális alapszolgáltatások 

 

23. § (1) Az Önkormányzat a szociális alapszolgáltatások közül az alábbiakat láttatja el 

önkormányzati társulás keretében a dabasi székhelyű „Együtt” Segítőszolgálattal: 

a) az Szt. 62. §-ában meghatározott: étkeztetést, 

b) az Szt. 63. §-ában meghatározott: házi segítségnyújtást, 

c) az Szt. 64. §-ában meghatározott: családsegítést. 

(2) A szociális alapszolgáltatások iránti igényt a rászoruló, a házi szociális gondozó, illetve 

bárki, akinek a rászorultság tudomására jut, jelezheti a Hivatalban, vagy az „Együtt” 

Segítőszolgálatnál azzal, hogy ezen ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátás az igénylő 

kérelmére történik.  

(3) A szociális alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelmet az „Együtt” Segítőszolgálat 

vezetőjéhez kell benyújtani. 

(4) Az étkeztetésre való jogosultságot és a díj mértékét az „Együtt” Segítőszolgálat állapítja 

meg, és a házi szociális gondozó bevonásával kétévente felülvizsgálja.  

(5) Az étkeztetést az „Együtt” Segítőszolgálat elsődlegesen az Önkormányzat konyhájáról 

biztosítja házhozszállítással.  

(6) A házi segítségnyújtás engedélyezéséről a házi szociális gondozó által elvégzett 

környezettanulmány, valamint a kérelmező egészségi állapotáról szóló háziorvosi igazolás és 

javaslat alapján az „Együtt” Segítőszolgálat dönt.  

(7) A házi segítségnyújtás és a családsegítő-szolgálat igénybevétele térítésmentes.  

(8) A szociális alapszolgáltatásokra vonatkozó részletes rendelkezéseket Dabas Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének az „Együtt” Segítőszolgálatnál igénybe vehető 

szociális szolgáltatásokról és azok térítési díjáról rendelkező mindenkor hatályos 

önkormányzati rendelete szabályozza.  
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V. Fejezet 

 

Az aktív korúak ellátására jogosult személyek részére a lakókörnyezet rendezettségének 

biztosítása körében előírt szabályok 

 

24. § A Képviselő-testület az Szt. 33. § (7) bekezdése alapján az aktív korúak ellátására való 

jogosultság egyéb feltételeként - a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja számára a 

lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozóan - a települési lakásfenntartási 

támogatás nyújtásának 16. § (1) bekezdésében meghatározott előírásokkal megegyező 

feltételeket ír elő. 

 

VI. FEJEZET 

 

Szociálpolitikai kerekasztal 

 

25. § (1) Az Önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a 

szolgáltatásszervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, 

végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.  

(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai:  

1. a polgármester, 

2. a jegyző, 

3. a szociális ügyintéző, 

4. a háziorvos,  

5. a házi gyermekorvos,  

6. a védőnő, 

7. a szociális ügyekben eljáró Bizottság elnöke,  

8. a Kakucsi Általános Iskola igazgatója,  

9. a Kakucsi Kökörcsin Óvoda vezetője,  

10. a gyermekjóléti szolgálat képviselője, 

11. a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője. 

(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal legalább évente 1 alkalommal tart ülést, melynek 

előkészítése és lebonyolítása a szociális ügyekben eljáró Bizottság feladata.  

 

VII. FEJEZET 

 

Hatályba léptető és záró rendelkezések 

 

26. § (1) A Rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális 

ellátásokról szóló 17/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete. 

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

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

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.                                         Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester                                                jegyző 
 

 

 

 

 

 

http://www.kakucs.hu/


18 

 

1. függelék a …/2015. (II. ...) önkormányzati rendelethez   

 

Települési támogatás, 

egyéb szociális támogatás 
megállapítása iránti  k é r e l e m  
 

Kérelmező: 

Neve: .......................................................................... Születési 

neve: ...........................................................................  

Anyja neve: ....................................................................... TAJ 

száma: ................................................................................  

Születési helye, 

ideje: .................................................................................. Állampolgársága:

 ...........................................................................................  

Lakóhelye:

 ......................................................................................................................................................  

Tartózkodási 

helye:

 ......................................................................................................................................................  

Elérési 

lehetősége:

 ......................................................................................................................................................  

A lakásban életvitelszerűen együtt élő, közeli hozzátartozók: 

 

Név 

(születési név is) 

Anyja neve Születési hely, idő Rokoni 

kapcsolat 
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A támogatás összegét az alábbi okból igénylem: 

 létfenntartás 

 gyógyszer vásárlása  

 lakásfenntartási kiadások  

 betegség, tartós táppénz, gyógyászati segédeszköz vásárlása 

 gyermek iskoláztatása (tankönyv- és tanszervásárlás, étkeztetés térítési díjának kifizetése) 

 szemétszállítási díjkedvezmény 

 temetési támogatás, köztemetés 

 közüzemi számlatartozás kiegyenlítése 

 tüzelővásárlás 

 élelmiszer, ruházat 

 krízishelyzet  

 elemi kár elhárítása 

 egyéb: ........................................................................................................................................  

 

A támogatás típusa: 

a) települési támogatás: 

aa) rendkívüli települési támogatás, 

ab) települési létfenntartási támogatás, 

ac) gyógyszerköltséghez nyújtott települési támogatás, 

ad) települési lakásfenntartási támogatás, 

ae) köztemetés, 

b) egyéb szociális támogatás: 

ba) újszülöttek támogatása, 

bb) felsőoktatási hallgatók támogatása, 

bc) szilárdhulladék-szállítási díjkedvezmény,  

bd) temetési támogatás, 

 

Az önkormányzati segély igénylésének részletes indokolása: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Vagyoni adatok 
1. Ingatlantulajdon: 

 .............................................. város/község ...................................................... út/utca 

 .............................................. hsz., 

alapterülete:  ......................... m2, tulajdoni hányad.............., a szerzés ideje: ..............év.   

Becsült forgalmi érték:  .................... Ft. 

1. Ingatlantulajdon: 

 .............................................. város/község ...................................................... út/utca 

 .............................................. hsz.,  

alapterülete:  ......................... m2, tulajdoni hányad.............., a szerzés ideje: ..............év.   

Becsült forgalmi érték:  .................... Ft. 

3. Gépjármű 

személygépkocsi:  ...................................... típus: ..................................., rendszám: 

 .................................................................... , 

a gyártás éve: ...................év.  Becsült forgalmi érték: ..................... ....................... Ft. 
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4. Gépjármű 

személygépkocsi:  ...................................... típus: ..................................., rendszám: 

 .................................................................... , 

a gyártás éve: ....................év.  Becsült forgalmi érték: .................. ......................... Ft. 

5. Más vagyon: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

A megállapított támogatás kifizetésének formája: 

 készpénzben a Hivatal házipénztárából, vagy  

 bankszámlára, melynek számlaszáma: ......................................................................................  

 

Ha a kérelem haláleset miatti költségekhez történő hozzájárulásra vonatkozik, kitöltendő: 

Elhunyt neve: .............................................................. Lakcíme:  .................................................  

Haláleset dátuma: ....................................................... Hozzátartozói minőség: ...........................  

A temetés összköltsége:.................................. (kérelmező nevére kiállított számlák csatolva!) 

Kijelentem, hogy az elhalt hozzátartozóm hadirokkant járadékkal, tartási, öröklési 

szerződéssel rendelkezett / nem rendelkezett. (megfelelő aláhúzandó!) 
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Jövedelmi adatok 

A jövedelmek típusai A kérelmező 

jövedelme 

A kérelmezővel 

közös 

háztartásban élő 

házastárs 

(élettárs) 

jövedelme 

A kérelmezővel 

közös 

háztartásban élő 

egyéb rokon 

jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre/foglalkoztatásra 

irányuló egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó 

jövedelem 

      

3. Nyugellátás, megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásai 

(például rokkantsági ellátás, 

rehabilitációs ellátás), korhatár előtti 

ellátás, szolgálati járandóság, 

balettművésze-ti életjáradék, 

átmeneti bányászjáradék, időskorúak 

járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások emeléséről szóló 

jogszabály hatálya alá tartozó ellátás 

      

4. A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (különösen: GYED, 

GYES, GYET, családi pótlék, 

gyermektartásdíj, árvaellátás) 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem (különösen: 

kapott tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból származó jövedelem, 

kis összegű kifizetések stb.) 

      

7. A család összes nettó jövedelme       

8. A család összes nettó jövedelmét 

csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj 

összege) 

      

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ................................. Ft/hó. 

 

Hozzájárulok a kérelemben és nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatásban 

történő felhasználásához, kezeléséhez. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok és a benyújtott okmányok 

a valóságnak megfelelnek. 

 

Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát az Önkormányzat ellenőrizheti. 

 

Kakucs, ………………………………….. 

            

       …………………………………….. 

         kérelmező aláírása 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. február 26-ai ülésére 

 

Tárgy: A lakáscélú önkormányzati vételár-kedvezményekről szóló rendelet 

módosítása 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:   minősített többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A korábbi Képviselő-testület a 123/2010. (11. 15.) sz. Határozatával döntött a Székesi úti 

lakóparkban lévő, önkormányzati tulajdonú lakótelkek áráról, miszerint:  

az összközművel ellátott telkek eladási ára az alábbi két tételből tevődik össze: 

1./ a földterület árából, mely 2.800,-Ft/m2 + ÁFA, továbbá 

2./ a közművek kiépítésének költségéből, amely egységesen 1.200.000,-Ft + ÁFA telkenként. 

 

A Testület a telkek megvásárlásának megkönnyítése érdekében a lakáscélú önkormányzati 

vételár-kedvezményekről szóló 19/2010. (XI. 16.) rendeletében a telekvásárlóknak különböző 

kedvezményeket biztosított az alábbiak szerint: 

 

„4. § Gyermekekre vonatkozó vételárkedvezmény 

(1) Önkormányzati tulajdonú telek vásárlása esetén az Önkormányzat vételár-kedvezményt 

biztosít annak a jogosultnak, aki vállalja, hogy kakucsi háztartásában nevelt 

- óvodás-, általános iskoláskorú gyermekét,  

- gyermektelen házaspár/élettársak a születendő gyermekeiket,  

- egygyermekes házaspár/élettársak további születendő gyermeküket  

a Kakucs Község Önkormányzata által fenntartott nevelési, oktatási intézményekbe íratják. 

A vételár-kedvezmény összege: egy gyermeket figyelembe véve 200.000,-Ft, két gyermek 

esetén 400.000,-Ft. A vételár-kedvezmény maximális összege 400.000,-Ft.” 

 

„5. § Helyi lakosokra vonatkozó vételárkedvezmény 

(1) A vételárból további 600.000,-Ft, azaz hatszázezer forint vételárkedvezményre jogosultak, 

akik: 

a) 10 évesek elmúltak és 40. életévüket még nem töltötték be,  

b) amennyiben a kérelmező, vagy házastársak, élettársak esetén a kérelmezők legalább egyike 

10 éve kakucsi lakos, akár időszakos megszakítással, ill. azon volt kakucsi lakosok gyermekei, 

akik inárcsi közigazgatási területen élnek.” 

 

„7. § További vételárkedvezmények 

(1) Amennyiben az építési telek vásárlója nem kakucsi lakcímmel rendelkező magánszemély, az 

Önkormányzat a telek bruttó eladási árából 15%-os mértékű vételárkedvezményt biztosít 

egyösszegű fizetés esetén. 
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(2) Amennyiben az építési telek vásárlója kakucsi lakcímmel rendelkező magánszemély, az 

Önkormányzat a telek bruttó eladási árából 20%-os mértékű vételárkedvezményt biztosít 

egyösszegű fizetés esetén. 

(3) Az (1) és (2) pontban meghatározott kedvezmény igénybevétele esetén a vásárló nem 

jogosult a 4. § (1) bekezdésében, illetve az 5. §-ban foglalt kedvezményekre. 

(4) Az (1) és (2) pontban meghatározott vételárkedvezményt maximum 20 db, azaz húsz darab 

lakótelek értékesítéséig biztosítja az Önkormányzat.”  

 

„8. § Részletfizetési kedvezmény 

(1) Az önkormányzati lakótelkek értékesítése során részletfizetési kedvezménnyel történő 

lakótelek vásárlásra csak és kizárólag az 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott 

személyek jogosultak. 

(2) Az önkormányzati tulajdonú lakótelek részletekben történő megvásárlása esetén a vevő 

500.000,-Ft-ot - mely foglalónak minősül - a telekvásárlási szándék bejelentésével egyidejűleg 

az Önkormányzat javára megfizeti, majd a vételár fennmaradó részét kamatmentes, havi 

egyenlő részletekben fizeti meg maximum 7 év, vagyis 84 hónap figyelembevételével.” 

 

A különböző kedvezmények és részletfizetési lehetőség ellenére 2010-től – magánszemélynek, 

saját részre történő építkezés céljából - gyakorlatilag egyetlen telket sem tudtunk eladni. 

Az ingatlanaink értékesítésének fellendítése érdekében javasoljuk, hogy azon telekvásárlók 

esetében, akik vállalják, hogy gyermekeiket a település intézményeibe járatják, a rendelet 4. §-

ában foglalt kedvezmények mértékét emeljük fel.  

 

A módosítás révén a vételár-kedvezmény összege: egy gyermeket figyelembe véve (200.000 

Ft helyett) 400.000 Ft legyen, míg két gyermek esetén (400.000 Ft helyett) 800.000,-Ft. A 

vételár-kedvezmény maximális összege 800.000 Ft legyen.  

A javasolt módosítás révén a rendelet 4. §-a a következők szerint változna: 

„4. § Gyermekekre vonatkozó vételárkedvezmény 

(1) Önkormányzati tulajdonú telek vásárlása esetén az Önkormányzat vételárkedvezményt 

biztosít annak a jogosultnak, aki vállalja, hogy kakucsi háztartásában nevelt 

a) óvodás-, általános iskoláskorú gyermekét,  

b) gyermektelen házaspár/élettársak a születendő gyermekeiket,  

c) egygyermekes házaspár/élettársak további születendő gyermeküket  

Kakucs község közigazgatási területén lévő nevelési, oktatási intézményekbe íratják. 

A vételár-kedvezmény összege: egy gyermeket figyelembe véve 400.000 Ft, két gyermek esetén 

800.000 Ft. A vételár-kedvezmény maximális összege 800.000 Ft.” 

 

Példa egy 800 m2-es telek megvásárlására: 

 

1./ kedvezmények nélkül: 

Telekár: 800 m2 * 2.800,-Ft + ÁFA   =  2.844.800,-Ft  

Közműár: 1.200.000,-Ft + ÁFA         =  1.524.000,-Ft 

Összesen telekár    = 4.368.800,-Ft 

 

2./ helyi lakos vásárló esetén, aki vállalja, hogy 2 gyermekét kakucsi intézménybe járatja: 

Összesen telekár (kedvezmények nélkül) =  4.368.800,-Ft 

mínusz kedvezmények: 

- helyi lakos (rendeleti feltételekkel) =   - 600.000,-Ft 

- 2 gyermek (rendeleti feltételekkel) =        - 800.000,-Ft 

Összesen    =   2.968.800,-Ft 
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Előzetes hatásvizsgálat 

„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……../2015. (II. ….) önkormányzati rendelettervezetéhez 

a lakáscélú önkormányzati vételár-kedvezményekről szóló 

19/2010. (XI. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  

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

a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban  

- a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adjuk: 

 

Társadalmi-gazdasági hatása:  

Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Székesi úti lakótelkek megvásárlási feltételeinek 

módosítása révén jelentős mértékben csökkenne a telkek eladási ára azon vevők esetében, akik 

kiskorú gyermeket nevelnek, és ezen gyermekeiket a település közigazgatási területén lévő 

nevelési, oktatási intézményekbe járatnák, s a telekárcsökkenéssel egyidejűleg – remélhetőleg 

– megnőne az ingatlanvásárlási kedv is a gyermeket nevelő családok részéről. 

 

Költségvetési hatása:  

A lakótelkek értékesítésével – ebből származó – bevétele képződne az Önkormányzatnak. 

Például, ha egy 800 m2-es telket olyan család vásárolna meg, amely vállalja 2 kiskorú 

gyermekének a kakucsi óvodába és iskolába történő járatását, a telek ára kb. 3 millió forint 

lenne, s ezáltal 1 telek után ekkora összegű bevételhez jutna az Önkormányzat. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: jelentős terhet nem jelent. 

 

A rendelet megalkotásának szükségessége:  

A telkek értékesítésének fellendítése, s azáltal az Önkormányzat bevételhez történő juttatása. 

 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:  

A kedvezmények körének bővítése nélkül, továbbra is stagnálni fog az Önkormányzat 

tulajdonában lévő telkek értékesítése. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

- személyi: meglévő ügyintézői háttér 

- szervezeti: nem releváns 

- tárgyi: nem releváns 

- pénzügyi: nem releváns. 

  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előzőekben kifejtettek a 

jogszabály indokolása is. 

 

 

Amennyiben a Képviselő-testület egyetért a fentiekkel, javasoljuk, hogy a lakáscélú 

önkormányzati vételár-kedvezményekről szóló önkormányzati rendeletet a következők szerint 

módosítsa: 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……../2015. (II. ….) önkormányzati rendelete 

a lakáscélú önkormányzati vételár-kedvezményekről szóló 

19/2010. (XI. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a lakáscélú önkormányzati vételár-

kedvezményekről szóló 19/2010. (XI. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 

4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

{4. § Gyermekekre vonatkozó vételárkedvezmény} 

„(1) Önkormányzati tulajdonú telek vásárlása esetén az Önkormányzat vételárkedvezményt 

biztosít annak a jogosultnak, aki vállalja, hogy kakucsi háztartásában nevelt 

a) óvodás-, általános iskoláskorú gyermekét,  

b) gyermektelen házaspár/élettársak a születendő gyermekeiket,  

c) egygyermekes házaspár/élettársak további születendő gyermeküket  

Kakucs község közigazgatási területén lévő nevelési, oktatási intézményekbe íratják. 

A vételár-kedvezmény összege: egy gyermeket figyelembe véve 400.000 Ft, két gyermek esetén 

800.000 Ft. A vételár-kedvezmény maximális összege 800.000 Ft.” 

 

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1. melléklet 

A gyermekekre kapott önkormányzati vételár-kedvezményt – nem teljesülés, illetve részleges 

teljesülés esetén – az alábbiak szerint kell visszafizetnie a támogatottnak:  

 

Kakucsi intézményt 

igénybe veszi 

Visszatérítendő 

vételár-kedvezmény 

Visszatérítendő 

vételár-kedvezmény 

Visszatérítendő 

vételár-kedvezmény 

 

  

200 000 Ft  

támogatás esetén 

400 000 Ft  

támogatás esetén 

800 000 Ft  

támogatás esetén 

0 nevelési, oktatási évig 200 000 Ft  400 000 Ft 800 000 Ft 

1 nevelési, oktatási évig 181 818 Ft 363 636 Ft 727 273 Ft 

2 nevelési, oktatási évig 163 636 Ft 327 273 Ft 654 545 Ft 

3 nevelési, oktatási évig 145 455 Ft 290 909 Ft 581 818 Ft 

4 nevelési, oktatási évig 127 273 Ft 254 545 Ft 509 091 Ft 

5 nevelési, oktatási évig 109 091 Ft 218 182 Ft 436 364 Ft 

6 nevelési, oktatási évig 90 909 Ft 181 818 Ft 363 636 Ft 

7 nevelési, oktatási évig 72 727 Ft 145 455 Ft 290 909 Ft 

8 nevelési, oktatási évig 54 545 Ft 109 091 Ft 218 182 Ft 

9 nevelési, oktatási évig 36 364 Ft 72 727 Ft 145 455 Ft 

10 nevelési, oktatási évig 18 182 Ft 36 364 Ft 72 727 Ft 

11 nevelési, oktatási évig 0 Ft 0 Ft 0 Ft” 

 

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.                                         Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester                                                jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. február 26-ai ülésére 

 

Tárgy: Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás  

Társulási Megállapodásának módosítása 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:   minősített többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának a 2014. évi polgármesterek és 

önkormányzati képviselők választása kapcsán - településünk vezetése élén - történt változás 

miatt módosítani szükséges a társulási megállapodás 1. számú mellékletét.  

A megállapodás egyebekben változatlan marad. 

  

A társulási megállapodás módosításához a társulásban részt vevő képviselő-testületek 

mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. Az egységes szerkezetbe 

foglalt megállapodást mellékeljük. 

Javasoljuk a Képviselő-testületnek a következő határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (02. 26.) 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 

a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint. 

  

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 …../2015. (02. 26.) 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 Dabasi Polgármesteri Hivatal 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; 
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c) a térségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a 

meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott 

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

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

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

finanszírozására és megvalósítására; 

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

fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását; 

f) közreműködik a térségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek 

kezelésében; 

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

szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; 

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

szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit; 

i) folyamatosan kapcsolatot tart megyei önkormányzattal, a regionális fejlesztési ügynökséggel, 

a térségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel, a fejlesztési szükségletek 

és a bevonható helyi források feltárása érdekében; 

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

szolgáltat a területi információs rendszernek, 

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. 



29 

 

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

feladatainak összehangolása 

2.15. Térségi foglalkoztatás-politika célok összehangolása. 

 

3. A Társulás szervezete és működése 

 

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

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

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

SzMSz nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést a jogszabályokban és a Társulási 

Megállapodásban szabályozott rendelkezésekkel. 

 

3.1 A társulás szervei 

 

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

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

megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. 

b) A társulási tanács döntését határozattal hozza. 

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. 
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Ágazati Bizottságok 

 

3. 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. 

 

4. Az Ágazati Bizottságok maximum 5 főből állnak. 

 

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

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

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

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

ügyekben jártas bizottsági tagot is kell választani. 

A Társulás munkabizottsági tagjainak megválasztásához a Társulás összes szavazatai 

számához viszonyított többségi szavazat szükséges. A megválasztható személyek 

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

választásánál kiírt szabályzatot kell alkalmazni. 

 

Eseti Munkabizottság 

 

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

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

önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság 

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

bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez 

42.§ 

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

választás, kinevezés, vezetői megbízás; 

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

megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból 

történő kiválás; 

6.) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati 

szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 

7.) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 

46.§ 

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

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

önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 

88.§ 

(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. 
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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. 

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 
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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 

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 
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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. 

9.4. 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. 
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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 2015.02.19. 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, 2015. … 

 

         Kőszegi Zoltán 

                elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

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       Dr. Kendéné Toma Mária 

             Polgármester            Polgármester 

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

 

                  P.H.               P.H. 

 

 

 

            Jóri László                Kovács István 

       Polgármester                Polgármester 

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

2. 

 

                P.H.              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 
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Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

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 
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Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

 

TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

Az önkormányzat megnevezése: Újhartyán Város Önkormányzata 

 

Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. 

 

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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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. február 26-ai ülésére 

 

Tárgy:   Döntés az Óvoda nyári zárva tartásának engedélyezéséről 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Óvoda vezetője az alábbi kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé: 

 

„Tisztelt Képviselő-testület! 

A köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) 

bekezdésére hivatkozva tájékoztatom Önöket, hogy az idei évben az Óvoda nyári zárását 2015. 

augusztus 3. hétfőtől 2015. augusztus 23. vasárnapig tervezzük. Ez az időszak 13 munkanapot 

foglal magába, mivel augusztus 20-a csütörtök, és azon a héten hosszú hétvége lesz.  

A zárva tartás idejéről a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés 

b) pontja alapján a fenntartó (vagyis az Önkormányzat) jogosult dönteni.  

Kérem a Képviselők hozzájárulását az óvoda nyári zárva tartásának engedélyezéséhez jelzett 

időpontban. 

Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető”  

 

 

Kérjük, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2015. (02. 26.) Határozata: 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda nyári zárva tartásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a Kakucsi Kökörcsin Óvoda erre 

vonatkozó igényét figyelembe véve - az Óvoda 2015. évi nyári zárva tartásának időpontját 

augusztus 3-ától (hétfőtől) - augusztus 23-áig (vasárnapig) szóló időtartamban határozza meg. 

 

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az Óvoda nyári zárva tartásának 

időpontjáról tájékoztassa az Óvodába járó gyermekek szüleit.  

 

Határidő:  a határozatban foglaltak szerint 

Felelős:  óvodavezető 

 

 


