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Dabas, 2015. február 28.  
                                        K é s z í t e t t e : 

 
                 Vad Tibor tű. hadnagy  

                              tűzoltóparancsnok 

    

   A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvény 30.§ (5) bekezdésében foglaltaknak, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató 

50/2014. számú intézkedésében meghatározottak alapján előterjesztem a település 

önkormányzatának képviselő-testülete elé a Dabas Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

(továbbiakban: HTP) 2014. évi Beszámolóját. 

   

   Tűzoltó-parancsnokságunk 2014-ben is a hatályos jogi normák - törvények, rendeletek, 

intézkedések – alapján végezte tűzvédelmi tevékenységét. Ennek a tevékenységnek két fő 

iránya a tűzoltási illetve műszaki menési feladatok végzése. 

    

  Jogszabályban meghatározottak alapján tűzoltási feladat a veszélyeztetett személyek mentése, 

a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges 

biztonsági intézkedések megtétele, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása. Műszaki 

mentés a természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki 

meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett 

veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a 

tűzoltóság részéről - a rendelkezésére álló, illetőleg az általa igénybe vett eszközökkel - végzett 

elsődleges beavatkozói tevékenység. 

   Fenti tevékenységeinket a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - mint területi szerv- 

és a katasztrófavédelem helyi szerveként működő Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

irányítása mellett végezzük. 

 

  A HTP 2012. január 1-el jött létre az egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi szerveként. 

Működési területén a tűzvédelem szempontjából jelentős szervezeti változás nem következett 

be azóta. A HTP működési területéhez 18 település tartozik, a lakosok száma 71874 fő. 

Működési és illetékességi területünk sem változott a 2014. évben.  

   A parancsnokság szerállománya, létszámhelyzete szintén megnyugtató állandóságot mutat. 

Tárgyi évben gyorsbeavatkozó műszaki mentőszerünket egy újabb, korszerűbb eszközre 

cseréltük, mellyel jelentősen növekedett reagáló-képességünk a műszaki mentések terén.  

Tekintettel járóképességére és a ráépített magasnyomású oltóberendezésre, kisebb szabad 

területi tüzeknél is igénybe vehető. 

   Létszámhelyzet vonatkozásában a katasztrófavédelem szervezetén belüli 3,4 %-os 

fluktuációhoz viszonyítva ez a szám a HTP-n mindössze 1 százalék (2014-ben egy kollégánk 

döntött a civil élet mellett, külföldi munkavállalás miatt). 

 

1. A beszámolási év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai 

    

1. a.  A 2014. év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzése volt működési területünkön a szabad 

területi tűzesetek számának csökkentése, ezen belül kiemelt figyelemmel a Magyar 

Honvédség gyakorló területein 2013-ban bekövetkezett jelentős számú és nagyságú tűzeset 

megelőzése.  

 

   Az erdő és vegetációs területeken bekövetkezett tűzesetek száma 2013-ban 52 db volt, míg 

2014-ben 47. Tekintettel arra, hogy a két év időjárási viszonyai között most nem volt olyan 

nagy különbség, mint az előző két év esetében, ki lehet jelenteni, hogy a megelőző tevékenység, 

a lakosság felvilágosítása, ellenőrzések számának növelése kezdi meghozni a várt 

eredményeket. A rendezetlen, gondozatlan szabad területeken az állomány rendszeresen végez 

ellenőrzést, ennek tapasztalatait továbbítjuk a Kirendeltség Hatósági Osztálya felé, akik 
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haladéktalanul megteszik a szükséges intézkedéseket. Ilyen ellenőrzést az állomány az elmúlt 

évben 82 alkalommal végzett és jegyzőkönyvezett. Ennek kapcsán már számos veszélyt 

magában hordozó rendezetlen állapotot szüntettek meg a tulajdonosok területünkön.  

   

   2013-ban a működési területünkön több igen jelentős tűzeset következett be a Magyar 

Honvédség különböző rendeltetésű gyakorló területein. A káresetek felszámolása mind emberi, 

mind anyagi szempontból is nagyon jelentős megterhelést okozott. A legmagasabb szinttől 

egészen a végrehajtó állományig felismerte mindenki a változtatás szükségességét. 

Tárgyalások, egyeztetések kezdődtek, hogy a tarthatatlan állapot megoldását közösen 

megtalálják az érintettek. Helyi szinten felülvizsgáltuk és teljesen átalakítottuk együttműködési 

rendszerünket és kapcsolattartási módszereinket. 2014-ben már négy alkalommal tartottunk a 

Honvédséggel közös, nagyszabású katasztrófa felszámolási együttműködési gyakorlatot. 

Rendszeresen találkoznak a két szervezet, erdészet, természetvédelmi hatóságok, egyéb 

társzervek képviselői, ahol folyamatosan kerestük a lehetséges megelőzési megoldásokat. 

Többek között az előbbi intézkedéseknek is köszönhető, hogy 2014. évben a Magyar 

Honvédség helyi területein egyetlen tűzeset sem következett be! 

 

1. b.  Hatékony megelőző és ellenőrző tevékenységgel csökkenteni a kéménytüzek illetve a 

szénmonoxid mérgezések számát. 

 

   A jogszabályi háttér megváltozása illetve az országos szerv elvárásainak megfelelve ezen a 

téren is szükség volt szemléletváltásra. Az év vége felé megváltozott szabályozóknak 

köszönhetően tovább növekedett készenléti állománynak a szerepe az ilyen típusú események 

vizsgálata terén. Ezen káresetek után a tűzoltás vezetője már a helyszínen ellenőrzést végez, 

melynek eredményeit a Hatósági Osztály haladéktalanul feldolgozza és a szükséges 

intézkedéseket meghozza. Ennek legfontosabb feladata a szolgáltató szerepének vizsgálata, 

továbbá annak hangsúlyozása, hogy milyen nagy szerepe van a megelőzésben az állampolgári 

öngondoskodásnak. Összességében azonban ki kell jelenteni, hogy működési területünkön sem 

a kéménytüzek, sem a szén-monoxiddal összefüggő mérgezések száma nem éri el az országos 

szintet. 

 

1. c. Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Polgári védelmi tevékenységének támogatása 

 

   A polgári védelmi szakterület nagysága és összetettsége megköveteli, hogy a mindennapi 

megelőző, ellenőrző tevékenységből a területet jól ismerő, megfelelő szemlélettel rendelkező 

készenléti állomány is kivegye részét. Ennek kapcsán az esetlegesen problémás vízelvezető 

árkok, veszélyes fák kapcsán 21 alkalommal végeztünk ellenőrzést. Kijelenthető, hogy az 

önkormányzatok és lakosok szinte minden esetben elvégezték a szükséges változtatásokat. A 

HTP parancsnoka a szakterület vezetőjével folyamatos kapcsolatot tart fenn, a területen 

végrehajtott ellenőrzéseket közösen végezzük. Az elmúltévekben elvégzett munkáknak is 

betudható, hogy veszélyes belvízi helyzet még az amúgy veszélyeztetett területeken sem 

alakultak ki 2014-ben.  

   2014-ben is kötöttünk két újabb intézménnyel együttműködési megállapodást, mely után 

mindösszesen 5 fő végzett közösségi szolgálati tevékenységet a HTP-n. 

 

1. d. Növelni a HTP szerepét a tájékoztatás, a lakosság felkészítése terén, javítani 

kapcsolatunkat a civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel. 

 

   A HTP mindennapi káreseti tevékenysége folyamatosan megjelenik a helyi médiákban. 

Tájékoztató, felvilágosító tevékenységünket leginkább a Monor Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség sajtómegjelenései biztosítják.  

   Részt vettünk ebben az évben a Katasztrófavédelem nyitott napja programjában, amikor is 

nagyszámú gyermek és kísérői jelentek meg laktanyánkban, ismerkedve munkánkkal és 

meghallgatva az állomány jó tanácsait a tűz- és baleset megelőzés vonatkozásában. 
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   Saját gyakorlatainkat igyekszünk összekötni a helyszín gyakorlataival, így tavaly 9 

alkalommal hajtotta végre tűzriadó gyakorlatát civil szervezet, három alkalommal pedig 

honvédségi létesítmény hivatásos tűzoltók jelenlétében. Számos alkalommal tartottunk civil 

rendezvényeken különböző nagyságú bemutatót. A tűzoltóparancsnok működési területén több 

alkalommal tartott helyszíni előadást, tájékoztatást. 

 

1. e.   Javítani az állomány hatékonyságát a tűzvizsgálati tevékenység terén. 

 

   A tűzvédelmi tevékenység egyik igen fontos területe a tűzvizsgálat. 2014-ben három 

alkalommal kellett működési területünkön tűzvizsgálatot indítani. Ezekben az esetekben sem 

hanyagolható el a készenléti állomány szerepe annak érdekében, hogy a vizsgálat elérje célját. 

A vizsgálatot végző személy segítése, tapasztalatok megfelelő dokumentálása, szükséges 

jelentések szakszerű elkészítése folyamatos felkészítést igényel. Ennek érdekében a téma 

részletes feldolgozása része a továbbképzési tervünknek. Összességében kijelenthető, hogy a 

tűzvizsgálatok hatékonysága, szakszerűsége nagymértékben javult 2014-ben. 

 

2. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések  
 

   A HTP 2014 évi tevékenységét meg kell vizsgálni a számadatok tükrében, összevetve az 

előző évvel, hiszen a parancsnokság legfőbb mutatói ezek a számok. 

 

 

 
 

1. sz. diagram: tűzesetek és műszaki mentések számának alakulása 

 

 

   2014. évben a tűzesetek száma némi csökkenést mutat, míg a műszaki mentéseké emelkedett. 

A tűzesetek számában bekövetkezett csökkenés önmagában nem lenne jelentős, ha figyelmen 

kívül hagynánk, hogy a rendkívül nagy leterhelést és hatalmas költségeket jelentő kiemelt, 

magas riasztási fokozatú események maradtak el. Az előzőekben már említett honvédségi 

területeken bekövetkezett tűzesetek elmaradása ezeknek az oka. 

   Műszaki mentések terén valóban tapasztalható - jelentősnek is nevezhető - emelkedés. Ennek 

oka, hogy 2014-ben területünket sem kímélte a klímaváltozás egyik velejárója, a hirtelen lehulló 

torrens csapadék. Ez a jelenség főleg a Dabasi és Ócsa környéki térséget érintette. A 

közlekedési balesetek száma a személy- és tehergépjármű forgalom folyamatos növekedése 

ellenére sem emelkedett jelentősen. A közlekedési szabályokban bevezetett szigorítások és 

azok következetes betartatása a közúti ellenőrzések során, valamint a fejlett biztonságtechnikai 

berendezések alkalmazása továbbra is jellemzi térségünk közlekedését. A közlekedésben 

résztvevő járművek biztonságtechnika, utas- és ütközésvédelem tekintetében komoly 

fejlődésen mennek keresztül.  
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2.sz. diagram: káresetek  számának alakulása fokozatuk szerint 

 

   A 2. számú diagram jól mutatja, hogy a magasabb riasztási fokozatokkal járó események 

számát nagymértékben lehetett csökkenteni, ezzel is növelve a lakosság biztonságérzetét. Nem 

elhanyagolható szempont, hogy ez jelentős költségmegtakarítással is együtt járt. 

   A számadatok mögötti eredmények elképzelhetetlenek lennének az önkormányzatok hathatós 

együttműködése nélkül. Számos helyen felismerték, hogy fontos helyi szinten is kezelni egyes 

eseményeket. Eszközöket szereztek be és személyeket jelöltek ki bizonyos feladatok 

elvégzésére.  

   Nagy eredmény, hogy kapcsolatunk a lakossággal az elmúlt évben még jobb lett. Számos 

olyan eseménynél avatkozott be az állomány, ahol a helyi lakosokkal együttműködve a 

beavatkozás sokkal hatékonyabb volt. Ezt a vonalat kívánja erősíteni a helyi mentési csoportok 

tervezett megalakítása. 

   A műszaki mentések számának emelkedése ugyan magas, azonban ki kell jelenteni, hogy egy 

esetben sem volt szükség lakosságvédelmi intézkedésre. Jelentős eredmény az is hogy az ilyen 

tömegesen jelentkező eseményeket is sikerült helyi erőkkel, összefogással megoldani, annak 

ellenére, hogy három nap alatt 33 csapadékkal összefüggő eseményünk volt. Mindösszesen 6 

alkalommal avatkozott be területünkön a Gyáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület, azonban ott is 

Dabasi hivatásos tűzoltó tevékenykedett szabadnapján. 

   Jelentősebb káresetek kapcsán a település elöljáróit igyekszünk haladéktalanul értesíteni, 

annak érdekében, hogy a további teendőket esetlegesen egyeztetni tudjuk. Ilyen téren eddig 

nem voltak negatív tapasztalataink. 

   A tapasztalatokat felhasználva a káreseti munkába bevonható szervezetek, személyek számát 

igyekszünk folyamatosan emelni, nyilvántartásainkat napra készen tartani. Ezeknek 

aktualizálása megtörtént az elmúlt évben, rendszeres időközönként pedig felül ellenőrizzük.  

   A járásaink területén működő önkéntes mentési csoportokkal a kapcsolatunk jó. Rendszerbe 

állító gyakorlatukon részt vettünk. Bevetésükre ugyan nem került sor, de minden adottságuk 

megvan arra, hogy hatékonyan tudjanak beavatkozni alaklom adtán. 

   A HTP Éves Továbbképzési tervében foglaltakat maradéktalanul végrehajtottuk. A benne 

foglaltakon felül minden a munkánkat érintő jogszabályi változást megismertettünk a készenléti 

állománnyal, annak érdekében, hogy munkájuk minden terén a szabályozók szerint járjanak el. 

   Az éves gyakorlattervben előre tervezett összes gyakorlat megfelelő szinten teljesítve lett. 94 

darab külső helyszínen és naponta egy a HTP területén került megtartásra. A gyakorlatokba 

minden lehetséges alkalommal bevontuk az érintett civil állományt (dolgozók, létesítményi 

tűzoltók, lakosság, tanulók…), elősegítve az együttműködés hatékonyságát és elmélyítendő 

tűzvédelmi alapismereteiket. 
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3. 2014. év jelentősebb eseményei 

 

II. riasztási fokozatú események: 

 

3. a.  

   2014. január 27-én, Örkényen fából épített melléképület teljes terjedelmében égett. A 

melléképületben használaton kívüli bútorok, szerszámok, robogó, festékek, 1 dissous palack, 1 

oxigénpalack és 1 pb palack volt. A tűz részben átterjedt a melléképület melletti családi ház 

homlokzatára is. Rajok 3 habosított sugárral oltották el a tüzet, palackokat kihozták, ezzel 

megelőzve a robbanásukat. Személyi sérülés nem történt. A dissous palackban a bomlási 

folyamat beindult, ezért mesterlövészekkel a palack ki lett lövetve a további robbanásveszély 

megszüntetése céljából. 

 

3. b. 

   2014. február 20. napján, Táborfalván termény és állattartó épület 5 x 10 m-es fa szerkezetű, 

palafedésű terménytároló része teljes terjedelmében égett. A káreset során 7 bika lett kimentve. 

A tűz következtében a tároló rész valamint a bent tárolt 450 db kis kockabála és 12 db nagy 

körbála megsemmisült. Rajok a tűzet összesen hat vízsugárral oltották el. Személyi sérülés nem 

történt. 

 

3. c. 

   2014. május 12-én, Alsónémedin kb.60 m2 alapterületű lakó ház teljes terjedelmében égett. 

A rajok három sugárral és kéziszerszámokkal eloltották el a tüzet. A házban lévő pb palack a 

rajok kiérkezése előtt felrobbant. A tűz során a tulajdonos könnyű sérülést szenvedett, a 

mentősök és tűzoltók közösen ellátták. A ház lakhatatlanná vált, a házban lakók rokonokhoz 

költöznek. Lakosságvédelmi intézkedésre így nem került sor.  

 

3. d. 

   2014. június 12-én, Táborfalván egy kb. 40 nm-es házban robbanás történt, melynek 

következtében az épület oldalfalai kidőltek, és a tető is károsodott. Egy személy súlyos 

életveszélyes sérüléseket szenvedett. Teste több helyen megégett a mentőorvos elmondása 

szerint.  

 

3. e. 

   2014. április 6-án III. riasztási fokozatban kellett beavatkozni Bugyi településen, ahol 100 

m hosszan 10 m szélességben nagyméretű kockabálák (kb. 1000-1200 db) égtek. Rajok a tűzet 

hat vízsugárral oltották el. A tűzeset miatt tűzvizsgálati eljárás indult, mely eredménnyel is 

zárult, az elkövető személyére fény derült. 

 

3. f. 

   További kimagaslóan nagy megterhelést hozó esemény nem köthető egy naphoz, vagy 

helyszínhez. A szeptemberi hónapban térségünket hirtelen, nagy mennyiségű eső érte el. Az 

elvezetésére hivatott műtárgyak nem bírták ellátni feladatukat, így a víz pincéket, otthonokat is 

elöntött, közvetlen élet-, vagy balesetveszélyt okozva. Több tucat alaklommal avatkoztak be 

egységeink, napokon át. Ezek a beavatkozások többségében Dabas és Ócsa településeket 

érintették. 

 

4. A következő év feladatai  
 

      Az előttünk álló év legfontosabb feladata, hogy a 2014-ben elért eredményeket tudjuk 

tartani. Azt a következetes megelőző tevékenységet, melyet elkezdtünk, folytatni kívánjuk. 

Tovább kell az állomány körében tudatosítani a megelőzést célzó hatósági munka jelentőségét. 

Oktatni, képezni kell őket, hogy készség szinten megismerjék a tűzvédelmi szakterületet 

leginkább érintő jogszabályt, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatot. Ennek rendelkezéseit 
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mindennapi ténykedésük során alkalmazniuk kell, a benne foglaltakat pedig betartatni minden 

érintettel. 

   A káreseti tevékenységet követő ellenőrzések hatékonyságát növelni kell. Ezek során 

mindinkább tudatosítani kell a lakosokban az öngondoskodás szerepét. El kell érni, hogy saját 

szintjükön eleget tegyenek a tűzvédelemmel kapcsolatos törvény által is előírt 

kötelezettségeiknek. 

   A hatósági tevékenységgel összefüggő ellenőrzések számát kis mértékben még lehet emelni, 

de ennél is fontosabb azoknak szakszerűségét fejleszteni, törekedni kell tartalommal megtölteni 

az ilyen tevékenységet. 

  2015-ben még több diákot kell bevonni a közösségi szolgálatba, a HTP-n tartalmas, hasznos 

tudással és tapasztalattal kell őket felvértezni. Igyekezni fogunk népszerűsíteni befogadó 

készségünket és minél nagyobb számban fogadni óvodák, iskolák látogatását. 

Meggyőződésünk, hogy a legfogékonyabb korban kell elkezdeni a tűzvédelem oktatását, 

tudatosítását. 

   Lényegesen több helyismereti gyakorlatot tartunk gazdálkodó szervezeteknél, oktatási 

létesítményekben, közintézményekben, szociális intézményekben stb. annak érdekében, hogy 

a beavatkozói állomány alkalomadtán a lehető legnagyobb hatékonysággal, biztonságosan 

avatkozzon be. Ezeknek a gyakorlatoknak további célja, hogy hogy a tűzvédelmet befolyásoló 

összes tényező esetleges hiányosságai még korai szakaszban kiderüljenek és kijavítsák azokat. 

Törekszünk arra, hogy a 2015. évben a gyakorlatok valóban gyakorlatiasak, életszerűek 

legyenek. 

   Eddig is kifogástalan kapcsolatunkat társszerveinkkel 2015-ben még inkább el kívánjuk 

mélyíteni. Közös képzések, gyakorlatok, oktatások tartásával jutunk el arra a szintre, mely 

káresemények alkalmával biztosítani fogja a zökkenőmentes beavatkozást. Még az esetleges 

események bekövetkezése előtt törzsvezetési, begyakorló vagy katasztrófa felszámolási 

gyakorlatok során fejlesztjük az együttműködést. A rendvédelmi szervek közötti 

zökkenőmentes együttműködés nagymértékben növeli a lakosság biztonságérzetét. 

   Annak érdekében, hogy az állomány a lehető legmegfelelőbb állapotban, kipihenten, csak a 

feladatra koncentrálni tudó állapotban legyen képes beavatkozni, javítani kell elhelyezési 

körülményükön. A HTP épülete koros, számos helyen szorul felújításra, annak ellenére, hogy 

karbantartása folyamatos. Terveink szerint az 2015-ben ebbe a tevékenységbe igyekszünk 

bevonni az önkormányzatainkat, hiszen mindenkinek elemi érdeke a kiegyensúlyozott, 

professzionális szinten működő készenléti állomány. 

 

   Törekszünk arra, hogy a tűzvédelem kérdését- ezen belül pedig területükön ennek legfőbb 

letéteményesét: a helyi hivatásos tűzoltó-parancsnokság ügyét - jobban átérezzék, magukénak 

tekintsék az Önkormányzatok is. Meggyőződésünk, hogy a fentiekben ismertetett számadatok 

közös összefogással még tovább javíthatók 2015-ben.  

 

Dabas, 2015. február 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. március 24-ei ülésére 

 

Tárgy:   Döntés a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 

 szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 
 

A szavazás módja:  minősített szótöbbség  

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Képviselő-testület a 2015. február 26-ai ülésén megalkotta a település új szociális rendeletét, 

mely március 1. napjától lépett hatályba. 

A rendelet gyakorlati alkalmazását megkezdtük, melynek során észrevételeztünk néhány olyan 

rendelkezést, elírást, melyet korrigálni javasolunk. A módosítandó szöveget vastagon 

kiemeltük. 

 

Javasoljuk, hogy a rendelet: 

- 11. § (5) bekezdése, miszerint: „A rendkívüli létfenntartási támogatás összege 5.000 Ft-nál 

kevesebb és a nyugdíjminimum összegénél magasabb nem lehet.” helyett:  

„A rendkívüli települési támogatás összege 5.000 Ft-nál kevesebb és a nyugdíjminimum 

összegénél magasabb nem lehet.” szövegre változzon. 

 

- 12. § (9) bekezdése, miszerint: „A létfenntartási támogatásra való jogosultságról a szociális 

ügyekben eljáró Bizottság dönt.” helyett:  

„A létfenntartási támogatásra való jogosultságról azonnali beavatkozást igénylő esetekben a 

Polgármester, más esetben a szociális ügyekben eljáró Bizottság dönt.” szövegre változzon. 

 

- 14. § (2) bekezdése, miszerint: „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 helyett.” helyett: 

„A gyógyszerköltség-támogatás annak a személynek állapítható meg, aki 

közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik, vagy arra nem jogosult, és  
a) rendszeres gyógyszerköltség-támogatás igénylése esetén az általa 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) eseti gyógyszerköltség-támogatás igénylése esetén az általa 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.” szövegre változzon. 

 

- 22. § (3) bekezdése, miszerint: Temetési támogatás akkor állapítható meg a kérelmezőnek, ha  

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

nyugdíjminimum 300%-át, és” … helyett: 
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„c) a családjában az egy főre számított nettó jövedelem maximum a nyugdíjminimum 

300%-áig terjed, és” szövegre változzon. 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 

szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 

 

I. társadalmi hatásai: nincs. 

 

II. gazdasági hatásai: nincs. 

 

III. költségvetési hatásai: nincs. 

 

IV. környezeti következményei: nincs. 

 

V. egészségi következményei: nincs. 

 

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs. 

 

VII. megalkotásának szükségessége: önkéntes.  

 

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotásának 

elmaradása törvénysértést nem jelentene. A rendelettervezetben foglalt módosító javaslatokat 

a rendeletben foglaltak gyakorlati alkalmazhatóságának egyértelműbbé tétele, a 

megszövegezésben feltárt elírások korrigálása végett  terjesztjük elő. 

  

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

biztosítottak. 

 

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

jogszabály indokolása is. 

 

Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a módosító javaslatokat megtárgyalni, és az alábbi 

rendelettervezetben foglaltakat elfogadni szíveskedjék: 
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RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 

szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és az 

egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 

Rendelet) 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(2) A rendkívüli települési támogatás összege 5.000 Ft-nál kevesebb és a nyugdíjminimum 

összegénél magasabb nem lehet.”  

 

2. § A Rendelet 12. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(9) A létfenntartási támogatásra való jogosultságról azonnali beavatkozást igénylő esetekben 

a Polgármester, más esetben a szociális ügyekben eljáró Bizottság dönt.”  

 

3. § A Rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

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

igazolvánnyal nem rendelkezik, vagy arra nem jogosult, és  

a) rendszeres gyógyszerköltség-támogatás igénylése esetén az általa 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) eseti gyógyszerköltség-támogatás igénylése esetén az általa 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.”  

 

4. § A Rendelet 22. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

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

„c) a családjában az egy főre számított nettó jövedelem maximum a nyugdíjminimum 

300%-áig terjed,és”... 

 

5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

(2) Jelen rendeletben foglaltakat a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

 

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

polgármester       jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi Ellenőrző és Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottságainak 

2015. március 24-ei összevont ülésére 

 

Tárgy:  Javaslattétel Kakucs Község Polgármesterének és Képviselő-

testületének 2015-2019. évi ciklusra szóló Gazdasági 

Programjának elfogadására a Képviselő-testület felé 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

A szavazás módja:   egyszerű szótöbbség  

 

Tisztelt Bizottsági tagok!  

 

A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 116. §-ában meghatározottak alapján kerül sor.  

Ezen törvényi rendelkezés alapján a Képviselő-testület a hosszú távú fejlesztési elképzeléseit 

gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat 

felelős.  

A gazdasági programot, fejlesztési tervet a Képviselő-testület az alakuló ülését követő hat 

hónapon belül fogadja el. Képviselő-testületünk az alakuló ülését 2014. október 27-én tartotta 

meg, tehát az új gazdasági programot legkésőbb 2015. április 26-áig el kell fogadnia. 

A gazdasági program, fejlesztési terv a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy 

azt meghaladó időszakra szól.  

Kakucs Község Önkormányzatának gazdasági programja olyan stratégiai jellegű célokat tűz ki, 

melyek megszabják az önkormányzati döntések irányát, megfogalmazzák azokat az 

elképzeléseket, amelyek szervesen illeszkednek céljaihoz, és amely célok eléréséhez, 

megvalósításához a Képviselő-testület meg kívánja teremteni a szükséges anyagi forrásokat.  

 

A gazdasági program elkészítését a Mötv. 42. §-ának 4. pontja alapján a Képviselő-testület 

hatásköréből nem adhatja át.  

Korábban a Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 

alapján: a megbízatásának időtartamára, 2014-ig fogadta el gazdasági programját, melyből 

következően a jelenlegi Képviselő-testületnek új gazdasági programot kell készítenie a 2015-

19-es ciklusra.  

 

Kérem a Bizottság tagjait, tárgyalják meg a gazdasági program tervezetét, tegyék meg esetleges 

módosító, kiegészítő javaslataikat, illetve tegyenek javaslatot a Képviselő-testület elé annak 

elfogadására. 
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Kakucs Község Polgármesterének és Képviselő-testületének 

2015-2019. ciklusra szóló 

Gazdasági Programja, Fejlesztési Terve 

 

Kakucs az igyekvő, szorgalmas emberek faluja, ahol az itt élők megtalálják rokonságukat, 

gyökereiket, barátaikat, s akik ideköltöznek, idővel gyökeret eresztenek. Mindenki tudja, hogy 

mi, kakucsiak, csak együtt lehetünk sikeresek.  

 

Egyre fejlődő színvonalú közszolgáltatások teszik könnyebbé a lakosok életét.  

Célunk az, hogy a kakucsiak érezzék jól magukat a falunkban, erősítsék meg értékeiket és a 

Képviselő-testület, a Hivatal, a legrövidebb időn belül találja meg a legjobb megoldásokat a 

felmerülő problémákra.  

 

Az Polgármester és a Képviselő-testület kötelessége, hogy meghatározza a gazdasági 

programját a megalakulást követő hat hónapon belül. 

Ennek elkészítési célja, hogy előre meghatározott célokat rendszerbe foglalva működhessen és 

fejlődhessen a falu.  

Az elfogadott gazdasági programban foglaltakat a Képviselő-testület a későbbiekben 

figyelembe veszi minden gazdasági jellegű, gazdálkodásra, a település működtetésére, 

fejlesztésére vonatkozó döntésénél. 

A gazdasági program alapjául szolgált  

- a polgármester és a Képviselő-testület elképzelései, 

- Kakucs község lakossága, intézményei és önszerveződő közösségei által 

megfogalmazott elképzelések, igények,  

- az Önkormányzat jelenlegi, illetve a jövőben várható pénzügyi helyzete, 

- a megyei, járási fejlesztési programok, 

- Európai Uniós és nemzeti pályázati lehetőségek. 

 

A programban meghatározott célok elérése érdekében a Képviselő-testületnek összhangba kell 

hoznia a célkitűzések egymásra épülő megvalósíthatóságát és a szükséges anyagi források 

megteremtésének lehetőségét.  

A megvalósulás során a legfőbb célként kitűzött elképzeléseket figyelembe kell venni. 

A programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő-testületnek 

kell a szükséges anyagi erőket biztosítani.  

 

Az anyagi eszközök megteremtéséhez az évről-évre keletkező források, állami támogatások, 

adóbevételek, egyéb bevételek mellett szükség van: 

- a pályázati lehetőségek maximális kihasználására, 

- a község adottságainak, környezetének sajátosságainak figyelembe vételével új 

lehetőségek keresésére, illetve a meglévő anyagi források hatékonyabb felhasználására.  

 

1. Kakucs község gazdasági helyzetét befolyásoló körülmények. 

 

1.1 A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései 

 

A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány: 

 

- általánossá kívánja tenni az elektronikus önkormányzati szolgáltatást, 

- felülvizsgálja az önkormányzatok és a hivatalok által ellátandó feladatokat. 

 

A gazdasági reform keretében a kormány a költségvetési egyensúly helyreállítását célzó 

intézkedéseket kíván hozni, és szerkezet-átalakító reformokat dolgoz ki.  
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Az oktatási reform keretében a kormány célja, hogy esélyegyenlőséget teremtő korszerű 

közoktatás jöjjön létre, melyben megvalósul a színvonalas oktatás, és az esélykülönbségek 

csökkennek. A program célja, hogy piacképes tudást adó szakképzés, illetve versenyképes 

minőségi felsőoktatás valósuljon meg.  Ehhez a célhoz kapcsolódik a harmadik életévtől 

kötelező óvodai ellátás. 

 

1.2 A kormány fejlesztési irányai 

 

A kormány a fejlesztési elképzeléseit  

- a fejlesztő állam,  

- a fejlődő magyar vállalkozások,  

- az innováció és tudomány,  

- az új energiapolitika,  

- a fejlődő vidék,  

- a területfejlesztés,  

- a növekvő foglalkoztatás témakörében határozta meg, melyek kihatnak az 

Önkormányzatunk fejlesztési elképzeléseire is. 

 

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése során cél az ország egységének megteremtése, a 

tanyasi életformában létező csoportok elszigeteltségének csökkentése, ezért bővíteni kell a 

közúthálózatot, korszerűsíteni kell a vasútközlekedést. 

 

 A kormány fejleszteni kívánja az építőipart, és tisztább és egészségesebb környezetet kíván 

teremteni. 

 

Fő célkitűzéseink: 

I. Az Önkormányzat és intézményei működőképességének biztosítása 

II. Fejlesztések 

III. Programok 

IV. Együttműködés 

V. Egyesületeink támogatása 

 

2. Kakucs község gazdasági helyzete és a várható változások 

 

2.1 A vagyoni helyzet 

 

 Az Önkormányzat vagyona a 2014. évi zárómérleg alapján 1 086 404 000,- forint. 

Immateriális:          1 591 000,-  

Tárgyi eszköz: 1 083 063 000,- 

Részesedés:         1 750 000,-    

 

A vagyon az elmúlt években változott, melynek okait az Önkormányzat jelenlegi vezetése az 

alábbiak szerint értékel: 

- saját erőből, önkormányzati forrásokból az egészségház felújítása valósult meg, 

- sikeres pályázat segítségével kibővítettük a Kökörcsin napközi otthonos óvodát, 

- az Önkormányzat fenntartási költségei viszonylag magasak voltak. 

 

 

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: a közterületek, utak, árkok. 

 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: intézmények, 

középületek, sportpálya, stb. 
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2.2 A pénzügyi helyzet 

 

 Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt öt évben az alábbiak jellemezték: 

 

- az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem 

kellett igénybe vennie, 

- működési hitel felvételére nem került sor, 

- fejlesztési hitel felvételére egy esetben került sor, 

  

A pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt. 

 

  2.3 A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák 

 

Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti főösszege az elmúlt 5 évben 

530 000 000,- forint körül mozgott. 

 

 Kiadások 

 

A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy a dologi jellegű kiadások 

nagyságát és arányát csekély mértékben növeli az infláció, csökkentheti a takarékosabb, 

hatékonyabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás. 

 

 

Bevételek 

 

A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul: 

- az önkormányzat működési bevétele évek óta stagnál, 

- csökkentek az önkormányzatok költségvetési támogatásai. 

 

A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési támogatások 

reálértéke csökken, és egyre több  

- saját bevétel megszerzésére,  

- értékesítésre,  

- lakossági összefogásra, kezdeményezésre, 

- kistérségi, járási együttműködésre, illetve 

- pályázati források bevonására lesz szükség. 

 

2.4 A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése 
 

Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához 

szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti: 

 

Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni.  

A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és a saját 

elképzeléseivel, illetve annak lehetőségeivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a 

támogatási rendszer nyújtotta előnyöket. 

Az Önkormányzat áttekinti  

- a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint  

- a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát.  

- Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges 

vagyontárgyak kihasználására, (különösen a használatlan vagyontárgyak értékesítésére, 

bérbeadás, bérmunka lehetőségére), valamint  

- egyes vagyontárgyak értékesítésére. 
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- A Képviselő-testület rendszeresen figyelemmel kíséri a bérbe adott ingatlanokkal 

kapcsolatos teendőit. 

Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott 

célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás 

bevonásával valósítsa meg. 
  

2.5 Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések: 

 

 Az Önkormányzatnál a jelenleg nincsenek folyamatban lévő beruházások, fejlesztések. 

Minden program befejeződött az előző ciklusban. 

 

3. A gazdasági program 

 

3.1 Fejlesztési elképzelések  

 

Kakucs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014-2019. évekre a következő általános 

fejlesztési elképzeléseket határozza meg.  

 

Mezőgazdaság, ipar, vállalkozás 

 

A helyi agráriummal, iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása 

egyik fontos célunk.   

 

A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

 

-  Az Önkormányzat honlapján és a „Kakucsi Lapozgató”-ban térítésmentes 

bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a helyi vállalkozásoknak. 

- Amennyiben tervezett beruházásaink megvalósulnak mindenképpen a helyben adót 

fizető vállalkozásokat fogjuk előnyben részesíteni – amennyiben minőségben, 

tartalomban és árban hasonló ajánlatot nyújtanak be, mint bármely nem helyi 

vállalkozás. 

- Segítünk a helyi vállalkozások munkaerőigényének kielégítésében Önkormányzati 

szinten, illetve folyamatosan tájékoztatjuk Őket a lehetséges pályázati forrásokról. 

- Törekedünk munkahelyteremtő vállalkozások településünkön történő megjelenésére. 

 

Idegenforgalom 

 

Az idegenforgalom a település számára kiaknázatlan lehetőségeket rejt. Ki kell használni azt, 

hogy Magyarországon egyre népszerűbb a falusi turizmus. Olyan turisztikai vonzerőkre van 

szükségünk, amely valós tömegeket vonz, emellett bevételt teremthet mind az Önkormányzat, 

mind a lakosság számára.  

A településnek meg kell találnia és tovább kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét. Legyen ez 

építve akár a technikai turizmusra (Kakucs-Ring rendezvényei), a lovas turizmusra, de akár a 

gyermektáborok szervezése, vagy akár a vadászturizmus is lehet vonzerőnk. 

 

A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és lakosságmegtartó képessége is 

jelentős lehet. 

 

Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

 

- Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát.  

- Kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket, melyek turisztikailag is kiemelkedő 

jelentőséggel bírnak, vonzerőt jelenthetnek. 
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- Keresni kell egyéb falusi szálláshelyek, táborozási lehetőségek kialakításának módjait, 

akár ingatlanszerzéssel/építéssel, kiadással akár a helyi közösség bevonásával. 

- Turisztikai kiadványt kell készíteni (pl.: füzet, prospektus, túratérkép stb.), melyben 

Kakucs természeti, kulturális értékeit mutatjuk be. 

- Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken megfelelő 

pihenőhelyek kialakítása, egyéb szociális kiszolgáló létesítmények létrehozásával. 

- Támogatni kell az idegenforgalom, illetve a település megismerését segítő 

rendezvényeket, biztosítani kell azt, hogy a rendezvények időpontja, programja a 

környező településeken, kistérségben megjelenjen, a honlapra felkerüljön. 

- Fel kell tüntetni az Önkormányzat honlapján a turisztikai lehetőségeket, továbbá 

megjelenési lehetőséget kell biztosítani az idegenforgalommal foglalkozó vállalkozások 

számára is. 

- Tovább kell fejleszteni a már 11 éve Magyarkakuccsal szorosra fűzött szálakat, és 

újakkal bővíteni. 

 

Infrastruktúra 

  

Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az 

infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve 

a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket hoz létre, illetve megnyitja a 

továbblépés lehetőségét. 

 

Az Önkormányzat ezért fontosnak tartja  

- a közúthálózat,  

- a vízvezetékrendszer,  

- a szennyvízcsatorna rendszer,  

- a villamos energia,  

- a gáz,  

- a közvilágítás, 

- illetve egyéb telefon, internet, szolgáltatások biztosítását. 

 

Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modern kor 

követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. Az informatika terén meg 

kell valósítani azt, hogy: 

 

- az Önkormányzat olyan honlappal rendelkezzen, melyen az Önkormányzattal és 

intézményeivel kapcsolatos fontosabb tájékoztatás biztosítható, 

o a honlap könnyen kezelhető, felhasználó-barát legyen, 

- az internet hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára, 

- az önkormányzati feladatellátásban közreműködő, az informatikai eszközök használatát 

is igénylő területeken az érintett személyek számítógép-kezelési képzése, ill. tovább 

képzése. 

  

3.2 Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése 

 

Kakucs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre az alábbi feladatokat 

és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében: 

 

Általános foglalkoztatást segítő célok 

 

A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat.  

A regisztrált munkanélküli jelenleg 124 fő, melyből 52 fő férfi és 72 fő nő.  
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A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban 

romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális 

kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. 

 

 A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat: 

 

- aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a 

honlapján hirdetési lehetőséget biztosít, 

- rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal. 

  

Közfoglalkoztatás 

 

A Kormány a Közfoglalkoztatási Program keretében folyamatosan kapcsolatot tart az 

önkormányzatokkal. 

 

Ennek keretében rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási rendszert biztosít nagyarányú 

állami támogatással, melyben Kakucs Község Önkormányzata részt kíván venni. 

 

3.3 A településfejlesztési politika célkitűzései 

 

Elképzeléseink szerint megtartjuk és gyarapítjuk a település vagyonát. 

Csak olyan fejlesztéseket vállalunk, melyek során létrehozott eszközök, programok a 

működtetés során sem okoznak fennakadást a község gazdasági viszonyaiban.  

  

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település 

számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a 

biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg 

a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják. 

 

A településfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzések: 

Kötelezettségünk a Településrendezési Terv módosítása. 

 

Elkészíttetjük a település új honlapját, melynek karbantartása és információkkal való feltöltése 

elsődleges feladat. 

 A honlapon biztosítani kell a helyet 

- a Képviselő-testület működése során megszületett közérdekű adatoknak,  

- a település intézményeinek, sikereik bemutatásának, 

- a helyi civil szervezeteknek, 

- a településen megrendezett programoknak, 

- a helyi vállalkozásoknak, 

- a kistérségi programoknak, pályázati lehetőségeknek. 

 

A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő 

közösségeket. 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok 

az igények kerüljenek előtérbe: 

 

- melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető 

településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy 

- melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik, 

- melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak. 

- Fejlesztjük a tereinket és egyéb közterületeinket, közparkjainkat, emlékműveinket, 

- Bővítjük, karbantartjuk játszótereinket, újakat hozunk létre a megfelelő helyeken,  
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- közintézményeinket és környékét - különös tekintettel a sportpályára és a mögötte 

elterülő, közösségi térként használható területre. 

  

A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves 

költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a 

ciklus évei alatt. 

A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú 

fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni a következőket: 

- azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni, melyekhez kapcsolódva 

gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként az Önkormányzat 

tartósan a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással 

számolhat, és/vagy 

- melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő, 

- melyek munkahelyet teremtenek. 

  

Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket: 

- melyek a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és mely fejlesztésekkel 

megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal jár, 

- melyek során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az 

Önkormányzatra, és az adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi 

feltételekkel biztosítható. 

 

A településrendezési terv 

 

Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely 

kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét. 

A Képviselő-testület feladata, hogy áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén 

lépéseket tegyen a rendezési terv módosítására, valamint a rendezési tervben szereplő 

fejlesztések megvalósítására. 

A településrendezési terv módosítását még 2015. esztendőben meg kell kezdeni. 

 

Pályázatok 

 

Mivel a Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt jelentős pályázati források nyílnak 

meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati 

tevékenység. 

Egyúttal az is igaz, hogy térségünk magasan fejlett kategóriába tartozik, ezért nehezebben 

érhetők el számunkra a pályázati pénzek. A siker érdekében a szomszédos településekkel, 

kistérséggel közös komplex pályázatok megcélozása a cél.  

  

A sikeres pályázatok érdekében: 

 

- a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező 

személyt/személyeket kell keresni és megbízni, 

- a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre 

terveket kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége 

miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő, 

- meg kell vizsgálni a sikeres pályázatokra ösztönző érdekeltségi rendszer 

kidolgozásának szükségességét. 
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Településfejlesztési célok 

 

Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település 

általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához 

kapcsolódnak. 

 

- belterületi közutak karbantartása, javítása, portalanítása, aszfaltozása, járdák 

egységesítése, 

- kerékpárút és járda, pihenőszigetekkel a Fő utcán végig és a temetőig, 

- közparkjaink, emlékparkjaink teljes felújítása, újak létrehozása, padok 

kihelyezése, 

- középületek felújítása, környezetének rendezése, parkolók kialakítása, 

- csapadékvíz-elvezető rendszer építése, felújítása, 

- temető létesítményeinek karbantartása, főbb útjainak karbantartása, 

ravatalozónál padok állítása, 

- turisztikai jellegű területek fejlesztése, kialakítása, 

- vendégház/szolgáltatóház építése, 

- a konyha korszerűsítése, átalakítása, 

- fix színpad a szabadtéri rendezvények helyszínére, mosdó, napelemes felszerelés-

meleg vízhez, 

- a lakosság biztonságának fokozása érdekében térfigyelő kamerarendszer kiépítése,  

- állandó körzeti megbízotti iroda létesítése a polgárőrség és a körzeti megbízott 

részére, 

- külterületi utak használhatóságának biztosítása, 

- tájrendezési pályázattal a csatorna kitakarítása, sétáló út, tanösvény,  

- Az önkormányzat tulajdonában lévő építmények karbantartása 

o amint lehetőség van állami segítségre, pályázatok útján felújítjuk a 

tulajdonunkban lévő csökkentett értékű lakásokat.  

 

 3.4 Az adópolitika célkitűzései 

 

A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések 

 

A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja 

kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az 

Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört 

illetően. Megvalósuljon a közteherviselés. 

 

A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

- minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi 

adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket, 

- csak olyan adórendeleteket fogad el, amely a lakosság számára elviselhető anyagi terhet 

jelent, 

- nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként. 

  

Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy: 

 

- az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az 

adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó 

végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért 

eredményekről, 
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- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az 

adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok 

és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről, 

- az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásról, mivel az adóforintok 

ismert felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik az önkéntes befizetést, 

- az önkormányzati adóhatóság éljen adóeljárási törvény alapján biztosított 

adóellenőrzési jogával és az adóellenőrzések eredményéről a Testület legalább évente 

tájékoztatást kapjon. 

  

Az egyéb adó, illetve adó jellegű bevételek esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az 

adóbevételek maximalizálására törekszik. 

 

3.5 Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 

megoldások 

 

 Kakucs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak 

tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 

intézkedéseket. 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a 

Kakucs Községi Önkormányzat hivatala útján látja el. 

 

A Képviselő-testület – az Önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve - a 

következő közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik: 

 

- tiszta ivóvíz biztosítása – a vastalanító berendezés beszereltetése, 

- ivóvíz-palackozó létesítésének megvizsgálása, 

- vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, 

- csatornázás,  

- köztemető fenntartás, 

- helyi közutak és közterületek fenntartása, 

- köztisztaság és településtisztaság fenntartása, 

- helyi tűzvédelem, 

- közbiztonság helyi feladatainak ellátása, 

- gondoskodás a bölcsödéről, az óvodáról,  

- gondoskodás az egészségügyi ellátásról, 

- gondoskodás a szociális ellátásról, 

- gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról, 

- közösségi tér biztosítása, 

- közművelődési, tudományos művészeti tevékenység, sport támogatása, 

- ’szabadtéri olvasóterem’ megvalósítása a Könyvtár udvarán, 

- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása, az esélyegyenlőség 

megvalósítása,  

- egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése – a sportpálya modernizálása, a 

lakosság előtti megnyitása. 

 

 Közigazgatás 

 

Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Kakucs székhellyel működő Önkormányzati 

Hivatal látja el. 

 

A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges: 

 

- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése, 
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- az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése, 

- az információs szolgáltatás kiterjesztése, 

- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása, 

- a közintézmények akadálymentesítése. 

  

Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetőségeit rendszeresen 

megvizsgálja. 

 

A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások biztosításának elsőbbségét, majd a 

felesleges kapacitások gazdaságos kihasználására törekszik. 

 

A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés 

 

Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást. 

 

Az ivóvízzel történő ellátás a DAKÖV Zrt. szolgáltatón keresztül történik, melyben az 

Önkormányzat részben tulajdonos. 

 

Csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása indokolt az egész településen. 

 

Csatornázás 

 

A meglévő csatornahálózat üzemeltetője a DAKÖV Zrt. 

 

A köztemető fenntartása 

 

 Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos 

feladatait. 

 

A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében 

az alábbi feladatok vannak: 

  

Gondoskodni kell a köztemető üzemeltetéséről. 

Köztemető üzemeltetését a SzIGÜ Kft. végzi. 

Biztosítani kell azt, hogy a köztemető megfeleljen a jogszabályokban meghatározott 

követelményeknek. 

Ennek érdekében a következő fejlesztésre, felújításokra van szükség: kerítés felújítása, még egy 

zárható kapu beillesztése a Temető utca felől, parkolóhelyek kialakítása, padok elhelyezése. 

 

Helyi utak, közutak 

 

A Képviselőtestület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan 

kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek: 

 

Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása 

 

A közút fenntartását a tevékenység volumenétől függően saját erővel, illetve külső 

szolgáltatóval együttműködve végezzük. 

 

A Képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő 

fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg: 

 

- Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására. 
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- Be kell kapcsolódni a más szervek által meghirdetett település virágosítási programba, 

ehhez kérni kell támogatók, önkéntesek segítségét. 

- Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról 

és pótlásáról. 

- Figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére. 

- Különösen a következő közterületekre kell koncentrálni: 

  

o önkormányzati hivatal, Rónay György könyvtár a templom környéke, 

o önkormányzati intézmények, 

o játszótér, 

o sportpálya, 

o temető. 

 

A közterület fenntartási feladatokat az önkormányzat látja el. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a játszótérrel kapcsolatban az alábbi feladatokat 

határozza meg: 

 

- folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszótér eszközeit, valamint zöldfelületeit, 

- évente balesetvédelmi megelőző karbantartást kell végezni. 

 

A köztisztaság és településtisztaság fenntartása 

 

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az 

Önkormányzat: 

 

- továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról; a 

szolgáltatást az Önkormányzat a Csév-Ka Nonprofit Kft. szolgáltatóval végezteti, 

- elősegíti a szelektív hulladékgyűjtés elterjedését, amelyet a Csév-Ka és a NHSZ ÖKOT 

Kft. Dabas együttműködési keretein belül oldunk meg, 

- évente két alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót, 

- gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság-mentesítéséről és a 

hóeltakarításról. 

A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról az önkormányzat gondoskodik. 

  

Környezetvédelem 

 

A Képviselő-testület tudatában van, mennyire fontos a környezettudatos szemlélet erősítése a 

lakosság körében.  

- fatelepítés a falu körül, elhatárolni a lakóövezetet a gyümölcsös területeitől 

o pályázat igénybevétele. 

 a zöldterületek: fák, bokrok megkönnyítik a madarak mozgását, életét.  

 Esztétikai szerepük nem elhanyagolható. Sokat árul el egy település 

lakóinak környezettudatosságáról a zöldterületek mértéke.  

o Használati szerepe nagyon fontos: pihenésre, kikapcsolódásra, sportolásra 

használható. A sétán túl piknikre és szalonnasütésre is kialakított terek a 

közösség megtartó erejét is fejleszti. A játszóterek hasonló szerepet töltenek be 

a különböző sportolási lehetőségekkel együtt. – Erdei tornapálya.  

o Ökológiai szerepe pozitív hatású a község klímájára és az emberi egészségre, 

mivel a növényzet csökkenti a levegőben lebegő port, és az abban megtalálható 

kórokozók számát. Felületükről sok nedvességet párologtatnak el, ezzel emelik 

a környezet relatív páratartalmát.  

- Szorgalmaznunk kell a zöldterület növekedését. 

- A község egész területén még ebben az esztendőben megvalósítjuk a szelektív 

hulladékok háztól való gyűjtésétét. A meglévő szelektív hulladékgyűjtő szigeteken a 
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gyűjtőket üveg befogadására alkalmassá teszik. A tiszta műanyag és papír hulladékot 

viszik el a házaktól.  

- A környező akácosokra alapozva Liebner József méhészeti központ létrehozása, 

fejlesztése. Meglévő méhészeink tudásának igénybevétele.  

- A szennyvíz csatorna kiépítése majdnem teljes.  

- A község ivóvíz ellátása biztonságos.  

- A földgázzal ellátott lakások aránya közel 90%. 

- A községen az átmenő forgalom aránya magas.  

- Kakucs külterületén halad át az M5-ös európai főközlekedési út,  

- A fák februártól okoznak pollenterhelést, a pázsitfűfélék júniusban, a parlagfű 

augusztusban. 

- Télen a közlekedés és a lakossági fűtés okozza a levegő minőségének romlását.  A 

családi házas községünkben a kémény alacsony, és az égéstermékek nem jutnak a 

magasba.  

- Ezen kívül mezőgazdasági területekről és egyéb területekről érkezik levegőt terhelő 

permetezőszer, por, pollen, stb.  

 

A helyi tűzvédelem 

 

 Az Önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzati intézmények vonatkozásában: 

 

- figyelemmel kíséri, hogy rendelkeznek-e  a tűzvédelmi szabályzattal? 

-  tájékoztatást kér a szabályozások évenkénti felülvizsgálatának, a tűzvédelmi oktatás 

megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének megtörténtéről, 

 

A közbiztonság helyi feladatainak ellátása 

 

Az Önkormányzat a helyi közbiztonság színvonalának javítása érdekében: 

 

- támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen 

programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél, 

- támogatja polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőr szervezet aktív 

tevékenységét, helyet biztosít számukra, anyagilag támogatja a működését, segíti 

szervezett formává alakulását, 

- javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére, 

- felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető 

körülményekre. 

 

Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában 

 

Az Önkormányzat közreműködik a településen élő magánszemélyek foglalkoztatási 

problémáinak megoldásában. Az ellátott feladatokat a gazdasági program korábbi része 

tartalmazza. 

 

 

Gondoskodás az egészségügyi ellátásról 

 

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-

testület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő módon 

kívánja biztosítani. 

 

Fenntartja: 

- a háziorvosi ellátást, 

- a gyermekorvosi ellátást,                                 
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- a védőnői ellátást, 

- a fogászati ellátást. 

Mindemellett helyet biztosítunk a fiókgyógyszertár működéséhez. 

Az Egészségházat felújítottuk, megfelel a kor követelményeinek.  

 

Gondoskodás a szociális ellátásról 

 

 Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, 

olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A 

szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el: 

 

A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi jogszabályváltozások 

miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó 

rendeletét. 

 

A következő alap és szociális szolgáltatásokat biztosítja az OKTKT Társulás keretében, részben 

az Együtt Segítőszolgálat Intézmény útján: 

- családsegítő szolgálat, 

- házi segítségnyújtás, 

- gyermekjóléti szolgálat, 

- szociális étkeztetés. 

  

Közvetlen segítési forma az Önkormányzat részéről  

- a 65 éven felüliek számára biztosított hulladékszállítási kedvezmény, melynek mértéke 

életkortól függően: 50-75 és 100%, 

- a kommunális adó 100%-ának elengedése a 70 éven felüliek számára, esetenként 

meghatározott feltételek szerint. 

- az újszülöttek számára biztosított 10 000.- Ft-os támogatás. 

 

Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás 

 

 Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok: 

 

- Évente felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi programot. 

- A rendeletmódosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett 

jelzéseket, észrevételeket. 

- Az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat biztosítja: 

o gyermekjóléti szolgálat (mely szintén a társulás keretében működik). 

 

Oktatás és nevelés biztosítása 

 

A Kökörcsin Napközi Otthonos Óvoda mindenben megfelel a modern kor követelményeinek. 

Helyiségeinek száma meghaladja a szükséges mértéket. Meg kell keresnünk a gazdaságos 

működés lehetőségeit.  

A Kakucsi Általános Iskola méltatlan körülmények között működik. A Klebelsberg 

Intézménykezelő Központ működteti. Az iskola felújítása és modernizálása szükségszerű, ám 

anyagi forrásokat csak pályázatok útján tudunk szerezni. 

Az Önkormányzat díjakat alapított a legjobban teljesítő diákoknak: Rónay György díj, Jó 

Tanuló – Jó Sportoló elismerő cím. 

Állami segítség a tanulók számára a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztondíj pályázat – ezzel 

a felsőoktatásban továbbtanulókat támogatjuk. 
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Együttműködés: 

 

Szoros együttműködés van  

- A Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

- Kakucs és a Kistérség (OKTKT) között. 

- az Önkormányzati Szövetséggel  (TÖOSZ) 

- a helyi vállalkozókkal 

- a katolikus egyházzal 

- a Partiumban megbúvó Magyarkakucs picinyke település lakóival, a református 

egyházközséggel 

 

Közösségi tér, a közművelődési tudományos és művészeti tevékenység, és a sport 

támogatása 

 

Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban, az 

önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a 

szolgáltatások színvonala emelése érdekében a következő feladatok ellátásának szükségességét 

fogalmazza meg: 

A közösségépítés legfontosabb színterei a kulturális és civil tevékenységek.  

Ezek a szerveződések otthont találtak a Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház 

helyiségeiben.  

A Könyvtár működtetése során feladatunk: 

  

- intézkedéseket kell tenni a könyvállomány folyamatos cseréje, gyarapítása érdekében, 

fogadni kell a magánszemélyek, intézmények, vállalkozások könyv, elektronikus 

információhordozó, folyóirat, felajánlásait, illetve anyagi támogatását, 

- ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét, bővíteni kell a könyvtár eszköz 

ellátottságát, az elektronikus információhordozók használatát, 

- Kültéri „olvasóterem” megépítését támogatjuk. 

Ezen túlmenően támogatni és segíteni kell az önszerveződő közösségek működését és újak 

alakulását. A közösség által erősödik meg az összetartozás, a közös múlt szeretete és a közös 

jövő megteremtése. 

Az Önkormányzat a civilszerveződések számára a költségvetésben meghatározott összegből 

pályázatok útján biztosít egy-egy tevékenységi formához anyagi erőforrást. 

Egyik egyesületünk pályázat segítségével felújított egy régi épületet a község régi életének 

bemutatására. A Tájház működésének biztosítása községi feladat. 

 

Szerencsések vagyunk, mert egyre nő falunkban a civilszervezetek száma. 

Büszkék vagyunk az egyesületeinkre, öntevékeny csoportjainkra. Az Ő munkájuk teszi 

sokszínűvé Kakucs életét az év mind a 12 hónapjában. 

 

Két közhasznú egyesületünk: 

- Ablak Kakucsra Hagyományainkért és jövőnkért közhasznú egyesület 

- Kakucs az Otthonunk közhasznú egyesület. 

Nem közhasznú, de heti/havi rendszerességgel működő egyesületeink, civil társaságaink: 

- „A 32” Postagalamb Sportegyesület 

- Asztali tenisz klub 

- Bárdos Lajos Kamarakórus 

- Halvány Őszirózsa Nyugdíjas Klub 

- Kakucs Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete 

- Kakucsi Dream Team Sportklub 

- Kakucsi Fiatalok Kakucsért 

- Kakucsi Lovas Egyesület  

- Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes 
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- Kakucsi Mazsorett Csoport 

- Kakucsi Sportegyesület 

- Kálvin Zenekar 

- Katolikus Egyház 

- Katolikus Karitász 

- Kavicsok 

- Pest Megyei Roma Szervezet 

- Roma Baráti Kör 

- Vasas Kihelyezett Birkózó Szakosztály 

Az egyesületek segítségével évente több nagyobb és kisebb rendezvény színesíti a falunk életét: 

- Böllérfesztivál – Kakucs Ring 

- Farsangi bálok az intézmények és egyesületek rendezésében 

- Irodalmi Kávéház alkalmak 

- Májusfa állítás 

- Nosztalgia Kupa júniusban 

- Falunap 

- Kakucs Búcsúja 

- Szüreti felvonulás 

- Lekvár-, méz és Pálinka mustra 

- Útravaló jótékonysági iskolai bál 

- Nyugdíjasok napja,  

- Községi mikulás ünnep, fenyőfa állítás 

- betlehem a templomkertben, 

- adventi-karácsonyi vásár,  

- adventi koncert. 

 

A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos 

közszolgáltatások további biztosítását is. Ennek érdekében: 

 

Gondoskodik a település sportéletének helyet adó épület és pálya folyamatos karbantartásáról, 

rendben tartásáról. 

A sportpályához kapcsolódva olyan infrastruktúrát épít ki, amely alkalmas helyszínné teszi 

nagyobb sport, illetve egyéb helyi rendezvény lebonyolítására. 

Költségvetésünkben meghatározott összeggel segíti a helyi futball klub működését, különös 

tekintettel a gyermekek és a helyi fiatalok helyben sportolását.  

  

A nemzetiségek jogai érvényesítésének biztosítása 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai 

kisebbségek jogainak érvényesülését. 

 

Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése a szegregált települési részeken.  

Állami és Uniós pályázatokkal megindítani a lelakott, tönkrement önkormányzati 

tulajdonban lévő épületek rehabilitációját.  

 

A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a 

következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás 

színvonalának emelése érdekében: 

 

A Képviselő-testület, az Önkormányzati hivatal és az egészségügyi, szociális ellátást végző 

intézmények, személyek folyamatosan együttműködnek egymással az egészséges életmód 

feltételeinek javítása érdekében.  
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Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az 

egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került 

személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak. 

Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi sporttevékenységgel 

kapcsolatos feladatokat, így biztosítja a mozgáshoz való helyet. 

Szorgalmazza, hogy a középületekben, közművelődési intézményekben dohányozni csak az 

arra kijelölt helyen lehessen. 

A kulturális rendezvények sorába épüljenek be a dohányzás, alkohol, drog fogyasztás nélküli 

programok. 

  

A Képviselő-testület nevében is köszönöm az Önök bizalmát! 

 

Kakucs, 2015. március 19. 

 

        Dr. Kendéné Toma Mária 

         polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. március 24-ei ülésére 

 
Tárgy: Döntés a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek 

2015. évi pénzügyi 

támogatásáról  

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek részéről benyújtásra kerültek a 2015. évre 

vonatkozó pályázatok. A támogatás összegére 4.902.000,-Ft áll rendelkezésre a 

költségvetésben. 
A Kulturális és Társadalmi Bizottság az alábbiak szerint javasolja elfogadásra a Képviselő-

testületnek a kakucsi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 2015. évi támogatását: 

  Szervezet, csoport 

Kérelmet benyújtó 

szervezet,  

általa befogadott 

szervezet  

A pályázati összeg 

segítségével 

megvalósítandó cél 

2015-re 

igényelt 

összeg 

Bizottság 

javaslata 

Testület 

felé 

1 

Ablak Kakucsra 

Közhasznú 

Egyesület       885 000 Ft 

    

Ablak Kakucsra 

Közhasznú Egyesület 

Tájház udvarának 

rendezésére, kerítésre, 

parkosításra 200 000 Ft 200 000 Ft 

    

Bárdos Lajos 

Kamarakórus  Karnagy tiszteletdíjára 360 000 Ft 360 000 Ft 

    

Halvány Őszirózsa 

Nyugdíjasklub  

Rekreációs 

programjához 

kapcsolódó 

útiköltségre 125 000 Ft 125 000 Ft 

    

Kakucsi Népdalkör és 

Borvirág Együttes 

Nagyatádi fellépéshez 

útiköltségre 100 000 Ft 100 000 Ft 

    Kálvin Zenekar 

Zenekari fellépésekhez 

útiköltségre, 

hangszerjavításra 100 000 Ft 100 000 Ft 

2 

Együtt Kakucs 

Asztalitenisz 

Sportjáért    

Sporteszközök 

vásárlására 250 000 Ft 50 000 Ft 

3 

Kakucs Az 

Otthonunk 

Közhasznú 

Egyesület   

Kalapocska előállítási 

költségeire, 

kiránduláshoz 

autóbuszbérlésre 330 000 Ft 200 000 Ft 

4 
Kakucs Községi 

Sportegyesület       
2 995 000 

Ft 

    

Kakucs Községi 

Sportegyesület 

Sportegyesület 

működtetésére 2 730 000 Ft 

2 730 000 

Ft 
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    Kakucsi Dream Team 

Nevezési díjakra, 

utazási költségre 250 000 Ft 95 000 Ft 

    

Kakucsi Roma Baráti 

Kör 

Nevezési díjakra, 

utazási költségre 80 000 Ft 70 000 Ft 

    

Vasas Kihelyezett 

Birkózó Szakosztály 

Nevezési díjakra, 

utazási költségre 168 000 Ft 100 000 Ft 

5 

Kakucsi A-32 

Postagalambsport 

Egyesület   

Szakmai 

anyagköltségre, utazási 

költségre 70 000 Ft 70 000 Ft 

6 
Kakucsi-Csernák 

Zoltán   

Himnusz című festmény 

megfestésére X 100 000 Ft 

7 
Kakucsi Fiatalok 

Kakucsért Egyesület       280 000 Ft 

    

Kakucsi Fiatalok 

Kakucsért Egyesület 

A különböző 

programokhoz kellékek 

és alapanyagok 

beszerzésére 200 000 Ft 200 000 Ft 

    

KAVICSOK 

Nyugdíjasklub 

Rekreációs 

programokra 50 000 Ft 50 000 Ft 

    

Kakucsi Lovas 

Egyesület 

A falunaphoz és a 

szüreti felvonuláshoz 

kellékek, alapanyagok 

beszerzésére 50 000 Ft 30 000 Ft 

8 

Kakucsi Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat   

A nemzetiségi kultúra 

ápolására 100 000 Ft 100 000 Ft 

9 

Kakucsi Római 

Katolikus 

Egyházközség   

Gyermekek 

táboroztatásának 

költségeire 152 000 Ft 152 000 Ft 

10 
Pest Megyei Roma 

Szervezet       70 000 Ft 

    

Pest Megyei Roma 

Szervezet 

Gyermekek 

táboroztatásának 

költségeire 50 000 Ft 50 000 Ft 

    

Kakucsi Roma 

Testvérek Fellépések költségeire 40 000 Ft 20 000 Ft 

  
Igényelt összeg 

összesen:     5 365 000 Ft   

  
Költségvetésben 

elkülönített összeg:       

4 902 000 

Ft 

 
Kérem a javaslatok megvitatását és a tárgyban a döntés meghozatalát. 
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Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2015. (……..) Határozata: 

A … pénzügyi támogatásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján az  

............................. pályázati kérelmét elfogadva, 

.................. Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az Önkormányzat  

az önszerveződő közösséget és befogadott szervezeteit/magánszemélyt. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet/magánszemély 2015. évben benyújtott pályázatában 

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget/Magánszemélyt, hogy a támogatás átvételét követően az 

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2015. 

(II. 13.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

 
Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. március 24-ei ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a Kakucsi Lapozgató felelős szerkesztője személyéről, a 

Lapozgató Szervezeti és Működési Szabályzatának és a felelős 

szerkesztővel kötött szerződés szövegének módosításáról 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 
 

A szavazás módja:  egyszerű szótöbbség  

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A korábbi Képviselő-testület a 141/2011. (11. 24.) számú Határozatával a következő döntést 

hozta: 

„A Képviselő-testület - a Kakucs Község Önkormányzata időszaki lapja - a Lapozgató 

felelős szerkesztői posztjára Csernák Jánosné, Kakucs, Kossuth Lajos u. 10/A. sz. alatti 

lakost választja meg.” 

A Képviselő-testület a 142/2011. (11. 24.) számú Határozatával a következő döntést hozta: 

„A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Lapozgató Szerkesztőbizottsága 5 főből: 1 fő 

felelős szerkesztőből és 4 fő szerkesztőségi tagból álljon." 

 

A Testület a 143/2011. (11. 24.) számú Határozatával az alábbiak szerint fogadta el a 

Lapozgató Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az ahhoz kapcsolódó felelős 

szerkesztői és szerkesztői megbízási szerződések szövegét: 

 

I. 

 

„Kakucs Község Önkormányzata időszaki lapja  

- a Kakucsi Lapozgató - 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

1. Az időszaki lap működése 

 

1.1. Az időszaki lap küldetése 

1.1.1. Sajátos eszközeivel – és összhangban Kakucs Község Önkormányzatának céljaival 

és szellemiségével, valamint a lap stratégiájával és arculatával – évi négy 

alkalommal közvetítsen az Önkormányzat és a lakosság között.  

1.1.2. Segítve a helyi kommunikációt, tárgyilagosan informáljon és tájékoztasson a közélet 

legfontosabb megtörtént eseményeiről, eredményeiről, a falu életét befolyásoló 

döntésekről.  

1.1.3. Folyamatosan törekedjen arra, hogy – a lehetőségekhez képest – a beérkező írásokon 

túl, szerzői körét bővítse, hogy hasábjain többen szólaljanak meg, közérdeklődésre 

számot tartó írásokat jelentessen meg.  

1.1.4. A leközölt cikkek révén erősítse a helyi társadalom egységesülését, a lokálpatriotizmus 

érzését. 

1.1.5. Közérthető nyelven szóljon az olvasóközönséghez. Törekedjen a korszerű szerkesztési 

elvekre. 

1.1.6. Kerülje a személyes konfliktusok, a szélsőséges nézetek és vélemények, a pártpolitikai 

szempontok, a pontatlan vagy hamis információk közlését. 
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1.2. Tartalmi és formai követelmények 

1.2.1. A megjelentetni kívánt cikkeket az utolsó lapszámban ismertetett időpontig kell leadni 

az időszaki lap Szerkesztőségébe. 

1.2.2. Az időszaki lapban közlésre felkínált cikkek, írások megjelentetése, a szerzőnek 

módosításra, kiegészítésre történő visszaadása vagy elutasítása a felelős szerkesztő joga 

és felelőssége. 

1.2.3. Az időszaki lap főbb rovatai: 

- Önkormányzat rovat 

- Nemzetiségi hírek 

- Egyesületi rovat 

- Lakossági fórum 

- Fiatalok oldala 

- Kökörcsin Óvoda hírei 

- Általános Iskola hírei 

- Közművelődés hírei 

- Felekezeti hírek 

- Helytörténeti rovat 

- Környezetvédelem  

- Egészségügy 

- Kaleidoszkóp 

- Sport 

1.2.4. A lap tevékenységi körébe hirdetési szolgáltatás is tartozik, mely térítésmentesen és 

térítés ellenében vehető igénybe. Térítésmentes hirdetés: lakossági apróhirdetés 10 

szóig, illetve közérdekű közlemények, önkormányzati tájékoztatás, gyászjelentés, 

köszönetnyilvánítás. 

1.2.5. A Kakucsi Lapozgató hirdetési anyagokat, reklámanyagokat a Szerkesztőbizottság 

hozzájárulásával, a lap cikkeitől megkülönböztetve jelentethet meg, melyek nem 

lehetnek ellentétesek Kakucs Község Önkormányzata céljaival és szellemiségével. 

 

1.3. Az időszaki lap működtetése, költségvetése: 

1.3.1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete gondoskodik az időszaki lap 

működéséhez szükséges anyagi, személyi feltételek biztosításáról, melynek fedezetét az 

éves költségvetési rendeletében határozza meg.  

1.3.2. A szerkesztőség tagjai elvégzett munkájukért díjazást nem kapnak. A szerkesztőség 

külső tagjai díjazás nélkül végzik tevékenységüket, melynek tényét a velük kötött 

megállapodásban rögzíteni kell.  

1.3.3. Az időszaki lapban hirdetések kizárólag a szabad kapacitás kihasználásának keretein 

belül jelenhetnek meg. A hirdetések Kakucs területén működő vállalkozások, cégek 

részére díjtalanok. Egyéb hirdetők díjait, kiegyenlítésének módját önköltség-számítási 

szabályzat alapján a szerkesztőség határozza meg. A befolyt bevételeket az 

önkormányzat által a lap működésére biztosított előirányzat csökkentésére kell 

fordítani. 

 

1.4.  Az időszaki lap terjesztésének köre 

1.4.1.  Kakucs község közigazgatási területén található minden lakóház. 

1.4.2.  Az Önkormányzat fenntartásában és tulajdonában lévő közintézmények és gazdálkodó 

szervezetek. 

1.4.3.  Kakucs község testvértelepülései. 

1.4.4.  A kötelespéldányok címzettjei. 

1.4.5.  Az Önkormányzattal kapcsolatban álló partnerek - benyújtott igény alapján. 
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2. Az időszaki lap szervezete 

 

2.1. A laptulajdonos, alapító 

2.1.1.  A laptulajdonos Kakucs Község Önkormányzata, melynek Képviselő-testülete 

meghatározza a lap célját, jellegét, irányvonalát és azt ellenőrzi. 

2.1.2.  A laptulajdonos Önkormányzat vagyoni felelősséggel tartozik a Kakucsi Lapozgató 

működéséért. A lap fenntartásához, működtetéséhez szükséges pénzösszeget a 

Képviselő-testület éves költségvetésében irányozza elő. 

2.1.3.  A laptulajdonos Kakucs Község Önkormányzata a Kulturális és Társadalmi Ügyek 

Bizottságának beterjesztése alapján megválasztja a lap felelős szerkesztőjét. 

2.1.4.  Joga van beszámolót kérni a Lap munkájáról évente egyszer, illetve - indokolt esetben 

- a Képviselő-testület illetékes Bizottsága elé terjeszteni a Szerkesztőség beszámolóját. 

2.1.5.  Az időszaki lapot a kakucsi háztartások postaláda útján kapják meg. A kézbesítésről a 

Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A köteles példányok postázása a felelős szerkesztő 

feladata. 

2.1.6.  Az időszaki lap on-line változata elérhető Kakucs község Önkormányzata hivatalos 

honlapján, melynek címe: http://www.kakucs.hu 

 

3.1. A lap kiadója 

3.1.1. A Kakucsi Lapozgató kiadásáért, technikai megvalósításáért egyszemélyi felelős a 

„felelős kiadó”. 

3.1.2. A kiadó, vagy képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a Szerkesztőbizottság ülésein. 

3.1.3.  A kiadó jogosult a felelős szerkesztő által aláírt nyomdakész anyagot a nyomdai 

munkálatok megkezdése előtt a kezébe kapni. 

3.1.4.  A kiadó nem változtathat a felelős szerkesztő által elfogadott és átadott irat tartalmán. 

 

3.2.  A felelős szerkesztő 

3.2.1.  A felelős szerkesztő megbízatása 4 (azaz négy) évre szól. A felelős szerkesztő 

megbízatása a megválasztását követő év január elsejével kezdődik és a választási 

ciklus választási évének december 31. napjáig tart.   

Az új képviselő-testület megerősítheti a felelős szerkesztő személyét, vagy újat 

választhat helyette.  

3.2.2.  A felelős szerkesztő felsőfokú végzettségű személy lehet, aki aktívan részt vett a lap 

korábbi szerkesztésében, vagy külsős szerkesztőként rendszeresen együtt dolgozott a 

Szerkesztőbizottsággal.  

3.2.3.  A Szerkesztőbizottság feladatainak ellátására külön szerkesztőség nem működik.  

3.2.4.  A felelős szerkesztő személyéről - a csekély számú éves megjelenés miatt - pályázati 

eljárás lefolytatása nélkül, a Társadalmi és Kulturális Ügyek Bizottsága a 

feltételeknek megfelelő, kiválasztott személy nevét döntésre beterjeszti a 

Képviselő-testület elé. 

3.2.5.  A felelős szerkesztő feladata: 

a) Felelős a Szerkesztőbizottság működéséért, feladatainak ellátásért. Az időszaki lap 

küldetésének szem előtt tartásával az újság színvonalas szerkesztéséért felelős. 

b) A Szerkesztőbizottság vezetőjeként az ülések összehívása, vezetése.  

c) A Szerkesztőbizottságon belüli személyi változtatás kezdeményezése. 

d) A községünkben megtörtént és várhatóan megtörténő, közérdeklődésre számot tartó 

eseményekről szóló tudósítások megjelentetése. 

e) A terjesztés megszervezése. 

f) Helyesbítés, helyreigazítás közlése. 

g) Kéziratok, dokumentált, visszakereshető őrzése, 

3.2.6.  A felelős szerkesztő egyszemélyben felel azért, hogy a lap tartalma ne ütközzön a 

médiaszolgáltatásokról szóló törvény előírásaiba, és ne legyen ellentétben a 

laptulajdonos céljaival és érdekeivel. Kötelessége írást visszatartani, ha az személyiségi 

jogokat sért, valótlanságot állít, vagy nem felel meg az újságírói etikai kódex normáinak. 

http://www.kakucs.hu/
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3.2.7.   Az összeállított laptervet elfogadása jeléül a felelős szerkesztő aláírja. 

 

3.3. A Szerkesztőbizottság 

3.3.1.  A Szerkesztőbizottság összetétele: 

a) A Szerkesztőbizottság felsőfokú végzettségű tagokból áll. 

b) A Szerkesztőbizottság vezetője a felelős szerkesztő. A felelős szerkesztő személyes 

kompetenciája a Szerkesztőbizottság személyi összetételének a meghatározására, illetve 

megváltoztatására irányuló javaslat, a bizottsági munka hatékonysága céljából. 

c) A Szerkesztőség legalább 5 tagból áll: 1 felelős szerkesztő + 4 szerkesztő. Szükség 

szerint külső munkatársak. 

3.3.2.  A Szerkesztőség tagjainak felkérése a feladat ellátására a felelős szerkesztő feladata.  

3.3.3.  A Szerkesztőség tagjainak megbízása határozatlan időre szól.  

3.3.4.  A Szerkesztőség tagjainak megbízása megszűnhet lemondással, illetve kizárással. 

Kizárásra akkor kerülhet sor, ha a Szerkesztőség tagja legalább két lapszám 

megjelenésében nem vett részt a szerkesztőség tevékenységében. A kizárásról a 

Szerkesztőség tagjai 2/3-os többséggel határoznak. 

3.3.5.  A Szerkesztőség pártoló taggá fogadhatja azt, aki legalább két lapszám megjelenésében 

önkéntesen és aktívan részt vett a Szerkesztőség tevékenységében, cikkek írásában, 

taggá fogadását a Szerkesztőség tagjainak 2/3-a támogatja. 

3.3.6.  A pártoló tag megbízása megszűnik lemondással, illetve kizárással. A pártoló tag 

kizárásáról a Szerkesztőség tagjai 2/3-os többséggel határoznak.  

 

3.4  A Szerkesztőbizottság működése: 

3.4.1.  A Szerkesztőség üléseit a felelős szerkesztő hívja össze. Az ülések időpontjai igazodnak 

az időszaki lap kiadásához. 

3.4.2.  A Szerkesztőbizottság ülése munkaértekezlet, ezért zárt. 

3.4.3.  A Szerkesztőség üléseire meghívást kap tanácskozási joggal a laptulajdonos 

képviselője, illetve akadályoztatása esetén megbízottja.  

3.4.4.  A felelős szerkesztő a Szerkesztőbizottság ülésére meghívhat szerzőket, vagy 

szakértőket tanácskozási joggal. 

3.4.5.  A Szerkesztőbizottság dönt a cikkek megjelenéséről az alábbiak szerint: 

- megjelenés változtatás nélkül, 

- átírásra visszaadás a szerzőnek,  

- az elfogadott cikk melyik lapszámban jelenjen meg, 

- elutasítás,  

- névtelen leveleket a szerkesztőség nem jelentet meg. 

3.4.6.  A Szerkesztőbizottságot ezen feladata ellátásában az olvasószerkesztő segíti, aki nem 

tagja a Szerkesztőbizottságnak. Feladata a lapban megjelenésre kerülő cikkek tartalmi, 

stilisztikai és helyesírási szempontból történő áttekintése, véleményezése. Javaslatot 

tehet a Szerkesztőbizottságnak a cikk átírásra történő visszaadására, illetve elutasítására. 

3.4.7.  Átdolgozásra ajánlott kéziratot csak a szerző módosíthat. Egyet nem értés esetén a 

szerzőnek joga van a cikket visszavonni. A cikkek tartalmi hitelességéért a szerző a 

felelős. 

3.4.8.  A Szerkesztőbizottság döntéseit nem kell indokolni. 
 

3.5.  A Szerkesztőbizottság feladatai: 

a) Munkaterv készítése. 

b) A lap belső szerkezetének kialakítása. 

c) Minden ülésén kiértékelik a korábban megjelent lapszámot, javaslatot tesznek a később 

megjelenő lapszámok tartalmára. 

d) Javaslatot tesznek a megjelentetésre, illetve megírásra érdemes cikkekre, szerzők 

személyére. A szerző felkérése a felelős szerkesztő joga és feladata. 
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3.6.  A Szerkesztőbizottság hatásköre: 

a) A Szerkesztőbizottság a felelős szerkesztő felelőssége mellett ügyel arra, hogy az 

Önkormányzat hivatalos közleményei és közérdekű tájékoztatói az egyéb tematikus 

oldalaktól jól megkülönböztethetően, elkülönítve jelenjenek meg.  

b) A cikkek tartalmi hitelességéért mindig a szerző a felelős. 

c) Személyeskedő hangvételű, a lap arculatához és színvonalához méltatlan stílusú cikkek 

megjelentetésétől el kell zárkóznia 

d) Kezdeményezheti a beküldött cikkektől eltérő vélemény megkérését is. 

 

4. Záró rendelkezések 

4.1. Kakucs Község Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési Szabályzatának 

karbantartásáról, módosításáról, tartalmának megismertetéséről a felelős kiadó 

gondoskodik.  

4.2. Jelen szabályzat 201…. év ……… hónap …napján lép hatályba. 

 

Kakucs, 201…... ….. …….  

…………………………………………. 

 polgármester”      

  

  

II. 

 

„M E G B Í Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S 

A „Kakucsi Lapozgató” időszaki lap  

felelős szerkesztői posztjára 

 

Kakucs Község Önkormányzata (laptulajdonos, lapalapító – Székhelye: 2366 Kakucs, Fő utca 

20., statisztikai számjel: 15734659-8411-321-13, adószám:  15441269-2-13, Örkényi 

Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámla száma: 65500082-31020956-51000008; képviseli: 

Polgármester), mint lapalapító (továbbiakban: lapalapító) megbízza  

……………………………………………..……. (szül. név: …………………………………, 

születési hely, idő: ………………………………anyja neve: 

………………………………… diploma száma: ……………………………...) 2366 

Kakucs, ………………………………… sz. alatti lakost a „Kakucsi Lapozgató” című, 

időszaki lap felelős szerkesztői posztjának ellátásával. 

 

1.) A felelős szerkesztő megbízási feltételei: 

a) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 142/2011. (11. 24.) sz. 

határozatával döntött arról, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező jelöltet kinevezi 

a felelős szerkesztői posztra, a helyi Kakucsi Lapozgató újság szerkesztésére, Kakucs 

község lakosságával való kapcsolattartásra, helyi kulturális identitástudat megerősítése, 

a tájékoztatás előmozdítása és a közzétételi kötelezettségeknek való megfelelés 

céljából. 

b) A felelős szerkesztő megbízatása 4 (azaz négy) évre szól.  

c) A felelős szerkesztő megbízatása a megválasztását követő év január elsejével kezdődik 

és a választási ciklus választási évének december 31. napjáig tart.   

d) Az új képviselő-testület megerősítheti a felelős szerkesztő személyét, vagy újat 

választhat helyette. A megbízatás a választásokat követő év január elsejével kezdődik. 

e) A felelős szerkesztő elvégzett munkájáért díjazásban nem részesül, azt önkéntes alapon, 

társadalmi elkötelezettségből vállalja.  

      

2.) A felelős szerkesztő feladatai: 

a) Egyszemélyben felel azért, hogy a lap tartalma ne ütközzön a sajtótörvény előírásaiba, 

ne legyen ellentétben a Laptulajdonos céljaival és érdekeivel.  
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b) Kötelessége írást visszatartani, ha az személyiségi jogokat sért, valótlanságot állít, nem 

felel meg az újságírói etikai kódex normáinak. 

c) A Szerkesztőbizottság tagjainak kiválasztása, azok közreműködésével éves munkaterv 

készítése. 

d) Felelős a Szerkesztőbizottság működéséért, feladatainak ellátásért. Az időszaki lap 

küldetésének szem előtt tartásával az újság színvonalas szerkesztéséért. 

e) A Szerkesztőbizottság vezetőjeként feladata az ülések összehívása, vezetése, az 

ülésekre meghívni tanácskozási joggal a laptulajdonos képviselőjét, megbízottját. 

f) Javaslattétel a megjelentetésre, illetve megírásra érdemes cikkekre, szerzők személyére. 

A leendő szerzők felkérése. 

g) Esetenként szakértők, szerzők meghívása a Szerkesztőbizottság üléseire. 

h) A Szerkesztőbizottságon belüli személyi változtatás kezdeményezése. 

i) A községünkben megtörtént és várhatóan megtörténő, közérdeklődésre számot tartó 

eseményekről szóló tudósítások megjelentetése. 

j) Az előző lapszámok kiértékelése a Szerkesztőbizottsági ülésen. 

k) A helyesbítés, helyreigazítás közlése. 

l) A kéziratok, dokumentált visszakereshető őrzése. 

m) A terjesztés megszervezése. 

n) Az összeállított laptervet elfogadása jeléül a felelős szerkesztő aláírja. 

 

3.) A laptulajdonos, lapalapító: 

a) Gondoskodik az időszaki lap működéséhez szükséges anyagi, személyi feltételek 

biztosításáról, melynek fedezetét az éves költségvetési rendeletében határozza meg.  

b) A Lapalapító szerződésben áll a Pressman Nyomdaipari és Kereskedelmi Bt.-vel 

(székhelye: 2371 Dabas, Rozmaring u. 22., képviseli: Bálint Ferenc ügyvezető), mely a 

felelős kiadói tevékenységet látja el. 

 

4.) A szerződő felekre egyaránt kötelezően érvényesek a sajtószabadságról és a médiatartalmak 

alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény rendelkezései, melyeket ismerni és 

betartani kötelesek. 

 

Kakucs, 201... …………………………………….. 

 

………………………………………..     ………………………………………… 

polgármester       felelős szerkesztő 

/a lapalapító Önkormányzat képviseletében/”  
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III. 

 

„M E G B Í Z Á S 

A „Kakucsi Lapozgató” időszaki lap  

szerkesztői posztjára 

 

A „Kakucsi Lapozgató” felelős szerkesztője (……) határozatlan időre megbízza 

……………………………….………………. (szül. név: ………….…………………………, 

születési hely, idő: ………………………… anyja neve: …………………………………… 

diploma száma: ……………………..) ………………………………………sz. alatti lakost 

a Kakucs Község Önkormányzata által alapított „Kakucsi Lapozgató” című, időszaki lap 

szerkesztői posztjának ellátásával. 

 

1.) A szerkesztő feladatai: 

a) a felelős szerkesztő által összehívott üléseken részt venni, 

b) a lapban megjelenő írások szerzőivel kapcsolatot tartani, 

c) jelezni a szerkesztőség felé, ha valamely cikk, kép személyiségi jogokat sért, 

valótlanságot állít, nem felel meg az újságírói etikai kódex normáinak, 

d) részt venni az éves munkaterv elkészítésében, 

e) részt venni az időszaki lap küldetésének szem előtt tartásával az újság színvonalas 

szerkesztésében, 

f) a községünkben megtörtént és várhatóan megtörténő, közérdeklődésre számot tartó 

események figyelése, 

g) részt venni az előző lapszámok kiértékelésében a szerkesztőbizottsági ülésen, 

h) kapcsolatot tartani a község szervezeteivel, intézményeivel, 

rendezvényszervezőivel, 

i) a felelős szerkesztő számára segítséget nyújtani. 

 

2.) A szerkesztő megbízása határozatlan időre szól, a Kakucsi Lapozgató Szervezeti és 

Működési Szabályzatának 3.3. pontjaiban foglaltak figyelembevételével. 

 

3.) A szerkesztő elvégzett munkájáért díjazásban nem részesül, azt önkéntes alapon, társadalmi 

elkötelezettségből vállalja. 

 

4.) A szerződő felekre egyaránt kötelezően érvényesek a sajtószabadságról és a médiatartalmak 

alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény rendelkezései, melyeket ismerni és 

betartani kötelesek. 

 

Kakucs, 201...…………………….. 

  

 ………………………………………  ……………………………………… 

            felelős szerkesztő     szerkesztő” 

 

 

 

A Kulturális és Társadalmi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a 

Képviselő-testületnek az alábbi szövegezésű határozatok meghozatalát:  
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I. Határozati javaslat: 

2. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (… ...) Határozata: 

A Kakucsi Lapozgató felelős szerkesztőjének megválasztásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a Kakucs Község Önkormányzata 

időszaki lapja - a Kakucsi Lapozgató felelős szerkesztőjének továbbra is Csernák Jánosné, 

Kakucs, Kossuth Lajos u. 10/A. sz. alatti lakost választja meg. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polgármester  

 

II. Határozati javaslat: 

3. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (… ...) Határozata: 

A Kakucsi Lapozgató Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 143/2011. (11. 24.) számú Határozatával 

elfogadta a Kakucsi Lapozgató Szervezeti és Működési Szabályzatát, melynek 1.1.1., 3.2.1., és 

3.2.4. pontjait az alábbiak szerint módosítja: 

„1.1.1. Sajátos eszközeivel – és összhangban Kakucs Község Önkormányzatának céljaival és 

szellemiségével, valamint a lap stratégiájával és arculatával – évi négy alkalommal 

közvetítsen az Önkormányzat és a lakosság között.  

3.2.1.  A felelős szerkesztő megbízatása 5 (azaz öt) évre szól. A felelős szerkesztő megbízatása 

2015. január elsejével kezdődik és a választási ciklus választási évének december 31. 

napjáig tart.   

Az új képviselő-testület megerősítheti a felelős szerkesztő személyét, vagy újat 

választhat helyette.” 

„3.2.4.  A felelős szerkesztő személyéről pályázati eljárás lefolytatása nélkül, a Kulturális és 

Társadalmi Bizottság a feltételeknek megfelelő, kiválasztott személy nevét döntésre 

beterjeszti a Képviselő-testület elé.” 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polgármester  

 

III. Határozati javaslat: 

4. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (… ...) Határozata: 

A Kakucsi Lapozgató felelős szerkesztőjével kötött megbízási szerződés módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 143/2011. (11. 24.) számú Határozatával 

elfogadta a Kakucsi Lapozgató felelős szerkesztőjével kötendő megbízási szerződés szövegét, 

melynek 1) pontját az alábbiak szerint módosítja:  

 

„1.) A felelős szerkesztő megbízási feltételei: 

a) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ..../2015. (03. 24.) sz. 

határozatával döntött arról, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező jelöltet kinevezi 

a felelős szerkesztői posztra, a helyi Kakucsi Lapozgató újság szerkesztésére, Kakucs 

község lakosságával való kapcsolattartásra, helyi kulturális identitástudat megerősítése, 

a tájékoztatás előmozdítása és a közzétételi kötelezettségeknek való megfelelés 

céljából. 

b) A felelős szerkesztő megbízatása 2015. január elsejével kezdődik és a választási ciklus 

választási évének december 31. napjáig tart.”  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polgármester  
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. március 24-ei ülésére 

 

Tárgy:  Döntés az Óvoda 2015/16-os nevelési évére vonatkozóan a beiratkozás 

időpontjának meghatározásáról 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

   Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető 
 

A szavazás módja:  egyszerű szótöbbség  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) 

bekezdése szerint a fenntartó dönt az óvodába jelentkezés módjáról, az óvodai általános 

felvételi időpontról, és meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számát.  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) számú EMMI 

rendelet 20. §-a rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról. A Rendelet 20. 

§ (1) bekezdése szerint: az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között 

kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével 

összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal 

közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy 

hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, annak 

hiányában a szokásos módon. 

A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza: 

a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról, 

b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, 

c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról, 

d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről, 

e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a 

nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről, 

f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről, 

g) az óvoda felvételi körzetéről 

szóló tájékoztatást, 

h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a 

beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint 

i) a jogorvoslati eljárás szabályait. 

 

A fentiek értelmében a 2015/16-os nevelési évre vonatkozóan: 2015. május 4-től 

május 7-ig, hétfőn, kedden, csütörtökön: 9-16 óráig, szerdán: 9-17 óráig javasoljuk 

mindazon gyermekek beiratkozását, akik 2015. augusztus 31. napjáig betöltik harmadik 

életévüket. 

 

A kötelező óvodai nevelésben résztvevők köre ötéves korról hároméves korra változik.  

 

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a 

tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A vezető felveheti azt a körzetében lakó 



41 

 

gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított féléven belül betölti, feltéve, hogy 

a településen minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

2015. szeptember 1-től az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint: a gyermek abban az évben, 

amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 

legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz rész. A szülő kérelmére a jegyző – az 

óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével – a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az 

ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha 

a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

Az Nkt. 8. § (5) bekezdése értelmében: a gyermek hároméves korától annak az évnek 

az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét 

családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást 

nyújtó személy rendelkezik a 3. mellékletben az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt 

szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos 

alapprogramjában foglalt követelményeket. 

Az Nkt. 49. §-a alapján: (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az 

óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai 

felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. 

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében 

lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a 

jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot 

szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 

(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda 

nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki 

életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. 

 

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez kapcsolódóan az alábbi határozati 

javaslatot fogadja el: 

Határozati javaslat: 

 

5. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (… ...) Határozata: 

Az Óvoda 2015/16-os nevelési évére vonatkozóan a beiratkozás időpontjának 

meghatározásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel 

a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. 

§ (1) bekezdésében foglaltakra, az Önkormányzat fenntartásában működő:  

Kakucsi Kökörcsin Óvodában (2366 Kakucs, Székesi út 3.) a 2015/2016. nevelési évre 

történő jelentkezés időpontjául 

 

2015. május 4-én (hétfőn) 9-16 óráig, 

2015. május 5-én (kedden) 9-16 óráig, 

2015. május 6-án (szerdán) 9-17 óráig, 

2015. május 7-én (csütörtökön) 9-16 óráig 

terjedő időpontokat jelöli ki. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Óvodavezető 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. március 24-ei ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a 2015/16-os nevelési évtől felvehető óvodai gyermeklétszámról 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

   Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető 

 

A szavazás módja:  egyszerű szótöbbség  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A KMOP-4.6.1-11-2012-0041 azonosítószámú, „Kökörcsin Napköziotthonos Óvoda 

fejlesztése Kakucs Községben” című projekt záró helyszíni ellenőrzése során az intézkedési 

tervben rögzítette a pályázatot kiíró Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. (1146 Budapest, 

Hermina út 17.), hogy a pályázat során benyújtott anyagban az szerepelt, hogy a fejlesztés célja: 

a megnövekedett gyermekszám és ezáltal az Óvoda egy csoporszobával történő bővítése. 

Leírásra került, hogy a projekt nyertessége esetén az Óvoda Alapító Okiratában 5 csoportszoba 

fog szerepelni és 125 fő férőhely. A pályázatot addig nem lehet lezártnak tekinteni, míg ez az 

Alapító Okiratban nem szerepel. 

 

Felhívták a figyelmünket arra, hogy függetlenül attól, hogy jelenleg nem kerül a maximális 

kapacitás (125 fő és 5 csoportszoba) kihasználásra, az Alapító Okiratban mégis a jelenleg 

elérhető, maximális kapacitást, azaz a 125 főt és 5 csoportszobát szükséges szerepeltetni. 

 

A Pro Regio előírta, hogy a módosítást végezzük el, és a módosított Alapító Okiratot az 

Intézkedési Terv hiánypótlása keretében nyújtsuk be. Ez viszont jelenleg nem lehetséges, mert 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének d) pontja 

értelmében „a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számát...” 

 

A tárgyban felhívtuk a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartással foglalkozó 

illetékesét, aki azt nyilatkozta, hogy az Alapító Okiratban a férőhelyek számát módosítani csak 

a nevelési évet közvetlenül megelőzően, vagyis ezév július-augusztusában célszerű, mert ha 

most módosítanánk egy jövőbeni állapottal, az Okirat együttes szerkezetben akkor is csak a 

nevelési év kezdetétől, vagyis 2015 őszétől léphetne hatályba, s mindaddig, amíg hatályba nem 

lép, szükség esetén sem módosíthatjuk az Alapító Okiratot. 

A jelen nevelési évre vonatkozóan - 2014 szeptembere előtt - viszont azért nem állt módunkban 

módosítani az Okiratot, mert az Óvoda új működési engedélyét csak 2015 februárjában kaptuk 

meg. 

 

Jelenleg annyit tehetünk, hogy határozatba foglalva vállaljuk, hogy a 2015/16-os nevelési évtől 

kezdődően az Óvodába felvehető gyermekek száma: 125 fő lesz, míg a csoportszobák száma: 

5 db. 

 

Kérjük a fentiek alapján a következő határozati javaslat elfogadását: 
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Határozati javaslat: 

 

6. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (… ...) Határozata: 

7. A 2015/16-os nevelési évtől felvehető óvodai gyermeklétszámról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a KMOP-4.6.1-11-2012-0041 

azonosítószámú, „Kökörcsin Napköziotthonos Óvoda fejlesztése Kakucs Községben” című 

projekthez kapcsolódva - dönt arról, hogy a jogutód Kakucsi Kökörcsin Óvoda 2015/16-os 

nevelési évétől kezdődően - előreláthatóan a 2015 júliusában, vagy augusztusában megtartandó 

ülésén - módosítani fogja az Óvoda Alapító Okiratának a gyermeklétszámra vonatkozó 

rendelkezését, miszerint a felvehető gyermekek létszámát a jelenlegi 100 fő helyett 125 főben 

határozza meg. 

 

A Képviselő-testület egyúttal nyilatkozik arról, hogy az Óvoda csoportszobáinak a száma a 

bővítés során 4 db-ról 5 db-ra bővült, és ezen 5 csoportszobában tervezi elhelyezni a 

gyermekcsoportokat. 

 

Határidő:  azonnal 

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

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2015. március 24-ei ülésére 

 

Tárgy:   Döntés a 2015. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értelmében önkormányzatunk, mint 

ajánlatkérő a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31. napjáig éves összesített 

közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.  

 

A közbeszerzési tervben legalább a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő értékű, 

kivételnek nem minősülő beszerzéseket kell feltüntetni, utalva a központosított közbeszerzési 

körbe tartozó beszerzésekre is.  

 

A nemzeti értékhatárokat el nem érő beszerzések esetén nem kell közbeszerzési eljárást 

lefolytatni.  

 

A nemzeti értékhatárokat elérő beszerzések esetén a nemzeti eljárásrendben, az uniós 

értékhatárokat elérő beszerzések esetén pedig az uniós eljárásrendben meghatározott eljárások 

közül a megfelelőt kell lefolytatni. 

 

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban szereplő közbeszerzési eljárás 

lefolytatásának kötelezettségét, továbbá az önkormányzat a tervben nem szereplő eljárást is 

lefolytathat, viszont ebben az esetben módosítani szükséges a közbeszerzési tervet, megadva a 

módosítás indokát.  

 

A közbeszerzési terv nyilvános, azt, illetve annak módosítását a honlappal 

rendelkező ajánlatkérőknek saját honlapjukon, a honlappal nem rendelkező 

ajánlatkérőknek a Közbeszerzési Hatóság honlapján kell közzétenniük. A közbeszerzési 

tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon 

történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. (Kbt. 31. § (3) bek.).  

 

Lényeges, hogy a közbeszerzési terv az év során – szükség szerint – aktualizálásra 

kerüljön, továbbá az is, amennyiben az ajánlatkérő az adott költségvetési évben még a 

közbeszerzési terv elkészítése előtt közbeszerzési eljárást folytatott le, a tervben ennek 

ténye is szerepeljen.  

 

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzésekről szóló törvény nem ad eligazítást a 

közbeszerzési terv (minimális) tartalmi elemeire vonatkozóan, a Közbeszerzési Hatóság 

az ajánlatkérők munkájának elősegítése céljából minta-dokumentumot bocsátott 

rendelkezésre.  

 

A Hatóság javasolja, hogy az érintett ajánlatkérők a közbeszerzési tervben 

lehetőleg adják meg a nevük és a tervezéssel érintett időszak megjelölése mellett a 

tervezett közbeszerzés tárgyát és mennyiségét, amennyiben lehetséges, utaljanak a CPV 

kódra (közös közbeszerzési szójegyzék), az irányadó eljárásrendre, a tervezett eljárás 
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típusára, valamint az időbeli 3 ütemezésre: az eljárás megindításának vagy a megrendelés 

tervezett időpontjára, illetve a szerződés teljesítésének várható időpontjára, vagy a 

szerződés időtartamára. 

 

Amennyiben sor kerül vagy sor került előzetes összesített tájékoztató közzétételére 

javasolja, hogy a közbeszerzési tervben erre is hivatkozzanak.  

A Hatóság nyomatékosan az ajánlatkérők figyelmébe ajánlja, hogy a közbeszerzési 

tervben ne tüntessék fel a közbeszerzés becsült értékét, mert az befolyásolhatja az 

ajánlattevőket ajánlati áruk kialakításakor.  

 

Tájékoztató a közbeszerzési értékhatárokról: 

2015. január 01. és 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozó közbeszerzési 

értékhatárokat Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 

törvény határozta meg.  

Tájékoztatási jelleggel 2015. évben a közbeszerzési értékhatárok (önkormányzat 

ajánlatkérő esetén) a következők:  

  

1. A nemzeti közbeszerzési értékhatárok:  

Árubeszerzés esetén: 8 millió forint felett;  

Építési beruházás esetén: 15 millió forint felett;  

Építési koncesszió esetén: 100 millió forint felett;  

Szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió forint felett;  

Szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió forint felett.  

  

2. Uniós közbeszerzési értékhatárok:  

- árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetében, Kbt. 6.§ (1) bekezdés a) pont szerinti 

ajánlatkérők: 134.000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 39.287.460 

forint; 

- árbeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetében, Kbt. 6.§ (1) bekezdés a) pontján kívüli 

ajánlatkérők: 207.000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 60.690.330 

forint; 

- építési beruházás esetében: 5.186.000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett 

értéke: 1.520.483.340 forint. 

 

 

 

A 2015. évre Önkormányzatunk ezideig nem tervezett olyan beszerzést, beruházást, melyhez 

közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, ezért a terv üres sorokat tartalmaz.  

Amennyiben az év során mégis sor kerülne közbeszerzésre, az elfogadott közbeszerzési tervet 

módosítani kell. 

 

 

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (…….) Határozata: 

A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület Kakucs Község Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó közbeszerzési 

tervét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Kakucs Község Önkormányzata 

2015. évi projekt szintű közbeszerzési terve 

I.  

Az 

ajánlatkérő 

szervezet 

megnevezése 

II.  

A 

szerződéshez 

rendelt 

elnevezés 

III. 

A beszerzés 

tárgya: 

(árubeszerzés, 

szolgáltatás 

megrendelése, 

szolgáltatási 

koncesszió, építési 

beruházás, építés 

koncesszió) 

IV.  

CPV-kód 

V.  

Az alkalmazott 

eljárásrend (közösségi 

értékhatárt elérő, vagy 

az alatti, indokolással) 

---- ---- --- --- --- 

 

VI.  

A közbeszerzési 

eljárás fajtája 

VII.  

Az alkalmazott bírálati 

szempont (összességében 

legelőnyösebb ajánlat 

vagy legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatás) 

VIII. 

Részvételi/ 

ajánlattétel

i határidő 

időpontja 

IX.  

Eredmén

y-hirdetés 

időpontja 

X. 

Szerződés-

kötés 

időpontja 

--- --- --- --- --- 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. március 24-ei ülésére 

 

Tárgy:  Döntés Kakucs Község Polgármestere szabadságütemezésének 

jóváhagyásáról 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

A szavazás módja:  egyszerű szótöbbség  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 

2014. december 12-ei hatállyal beiktatta a Kttv.-be a VII/A fejezettel a polgármester 

foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket. Ezen jogszabály 225/C. §-a 

rendelkezik többek között a polgármester szabadságával kapcsolatos jogi szabályozásról is, 

melynek értelmében: 

A főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap 

pótszabadságra jogosult. 

A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület jóváhagyja a szabadságának 

ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint 

igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő 

ülésen tájékoztatja.  

A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli 

esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes 

bejelentést követően veheti igénybe. 

Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani 

a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot 

a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. 

A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év 

március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. 

 

A Polgármester Asszony 2015. évi szabadságnapjainak száma: 43, melyből: 4 nap az 

előző évről áthozott napok száma, 39 nap az ezévi. 

 

A Polgármester Asszony 2015. évre vonatkozó szabadsága kivételének ütemezése az 

alábbi: 

 január 15., 16.:   2 nap 

 március 30., 31.   2 nap 

 április 1., 2., 3.:   3 nap 

 április 7., 8., 9., 10.:   4 nap 

 április 13., 14., 15., 16., 17.:  5 nap 

 április 20., 21., 22., 23., 24.:  5 nap 

 április 27., 28., 29., 30.:  4 nap 

 augusztus 8.:    1 nap 

 augusztus 24., 25., 26., 27., 28.: 5 nap 

 szeptember 2., 3., 4.:   3 nap 

 szeptembr 7., 8.:   2 nap 

 december 12.:    1 nap 
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 december 18.:    1 nap 

 december 21., 22., 23.:  1 nap 

 december 28., 29., 30., 31.:  4 nap 

 

 

A fentiekre tekintettel kérjük a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatban 

foglaltak szerint szíveskedjen jóváhagyni a Polgármester Asszony 2015. évi 

szabadságütemezését. 

 

Határozati javaslat: 

 

8. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (… ...) Határozata: 

A Polgármester 2015. évi szabadságának ütemezéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármester 2015. évi szabadságnapjainak száma 43 nap, melyből 4 nap 2014. évről 

áthozott és 39 nap a 2015. évre törvény szerint járó. 

A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § 

(2) bekezdése alapján Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 2015. évi 43 nap szabadságának 

ütemezését a következők szerint hagyja jóvá: 

 

január 15., 16.:   2 nap 

március 30., 31.   2 nap 

április 1., 2., 3.:   3 nap 

április 7., 8., 9., 10.:   4 nap 

április 13., 14., 15., 16., 17.:  5 nap 

április 20., 21., 22., 23., 24.:  5 nap 

április 27., 28., 29., 30.:  4 nap 

augusztus 8.:    1 nap 

augusztus 24., 25., 26., 27., 28.: 5 nap 

szeptember 2., 3., 4.:   3 nap 

szeptembr 7., 8.:   2 nap 

december 12.:    1 nap 

december 18.:    1 nap 

december 21., 22., 23.:  1 nap 

december 28., 29., 30., 31.:  4 nap 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


