
E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. május 26-ai ülésére 

 

Tárgy:   Döntés a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület finanszírozási 

hitele kamatterheihez történő hozzájárulásról 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület elnöke: Somogyi Béla úr az alábbi 

megkereséssel élt az Önkormányzatok felé: 

 

„A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tagönkormányzatai a 2015. május 13-án 

megtartott Egyesületi Közgyűlésen határozatot hoztak a 2007-2015 között keletkezett 

kamatterhek befizetéséről és a működésből adódó hiány pótlásáról. A szavazás során a 

települési önkormányzatok polgármesterei minősített többsége a felhasznált fejlesztési 

források arányában történő elosztás mellett voksolt, a lakosságarányos elosztásra egy 

szavazat érkezett. 

 

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap vidékfejlesztési forrásaiból a Felső-

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület közreműködésével 2015. szeptember 30-ig 

pályázatokra megítélt támogatások összege 1.520.761.088 Ft, melyből Kakucs Község 

területén 112.375.855 Ft fejlesztési forrás került felhasználásra. A településre jutó 

kamatköltség és működési hozzájárulás összege: 972.409 Ft. 

A Közgyűlésen meghozott határozat értelmében a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 

Egyesület azzal a kérelemmel fordul Kakucs Község Képviselő-testületéhez, hogy az Egyesület 

tagjaként a Közgyűlésen megszavazott és a települések között a felhasznált fejlesztési források 

alapján arányosan elosztott működési támogatás befizetéséről a csatolt testületi 

határozatjavaslatot fogadja el. 

 

A fenti pénzügyi rendezés nyomán lehetővé válik a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 

Egyesület számlavezető pénzintézeténél, az Örkény és Vidéke Takarékszövetkezet örkényi 

kirendeltségénél megkötött forgóeszközhitel visszafizetése.  

A hozzájárulás településenkénti eloszlása és a megvalósított fejlesztések részletezése a 

csatolt mellékletben található.  

Bízva a további együttműködések és a települési fejlesztési tervek közös megvalósításában 

kérjük a Képviselő-testület hozzájárulását. 

     

Dabas, 2015. május 14.” 

 

 

 

 

 

 

        

 

 



Kakucs község területére megítélt támogatások 2007-2015. 

 

Pályázat címe Jogcím Ügyfél neve 
Megítélt 

támogatás (Ft) 

Kakucsi könyvtár és 

klubház külső felújítása 

Falumegújítás és -

fejlesztés 

Kakucs Községi 

Önkormányzat -

Polgármesteri 

Hivatal  14 364 537 

Múltmentő misszió, 

rekonstrukciós program - 

Tájház kialakítás LEADER IV. tengely 

Ablak Kakucsra 

Hagyományainkért 

és Jövőnként 

Egyesület  18 772 540 

"Tündérdeák" ruhatervező 

műhely Kakucson 

Mikrovállalkozások 

létrehozása és fejlesztése Deák Tünde  23 648 778 

Deák Udvarház és tájház 

Kakucson 

Turisztikai 

tevékenységek 

ösztönzése Deák Ildikó 55 590 000 

Összesen: 112 375 855 

 

 

 

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület - Kamatköltség megoszlás 

 
2015. 10. 30-ig tervezett működés mellett 

   

       

  Település neve 

Kamatköltség megoszlás 

lakosságszám arányosan 

Kamatköltség megoszlás megítélt 

támogatások alapján 

    

Lakosság-

szám 
 Összeg: 

Megítélt 

támogatás Arány Összeg: 

1. Bugyi 5 057 1 277 690             166 798 155     0,11      1 443 335     

2. Csévharaszt 1 887 476 765                25 042 707     0,02        216 699     

3. Dabas 16 386 4 140 049             420 196 448     0,28      3 636 037     

4. Hernád 4 092 1 033 875                34 454 572     0,02         298 142     

5. Inárcs 4 396 1 110 683                69 276 057     0,05         599 458     

6. Kakucs 2 692 680 155             112 375 855     0,07         972 409     

7. Örkény 4 730 1 195 071             132 912 247     0,10      1 320 291     

8. Pusztavacs 1 374 347 152                45 642 779     0,03         394 955     

9. Táborfalva 3 338 843 371                93 479 853     0,05         638 722     

10. Tatárszentgyörgy 1 861 470 196             124 346 720     0,08      1 075 995     

11. Újhartyán 2 685 678 386             140 405 702     0,09      1 214 956     

12. Újlengyel 1 678 423 960             115 185 172     0,08         996 718     

13. Vasad 1 908 482 071                40 644 821     0,03         351 707     

  Összesen 52 084 13 159 424          1 520 761 088     1,00    13 159 424     

       

 

1 fő/kezesség 252,65771 Ft 

    

 

Kérjük a Tisztelt Képviselőket az Egyesület megkeresésének megtárgyalására, és a tárgyban a 

döntés meghozatalára. 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (05. 26.) Határozata: 

A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület finanszírozási hitele kamatterheihez 

történő hozzájárulásról 

 

Kakucs Község Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Felső-Homokhátság 

Vidékfejlesztési Egyesület tagönkormányzata, egyetért a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 

Egyesület 2015. május 13-i Közgyűlésén hozott határozatával, mely szerint a 2007-2015. 

közötti működési időszakban keletkezett finanszírozási hitel kamatterhei és a működési hiány 

befizetéséhez 972.409 Ft, azaz kilencszázhetvenkétezer-négyszázkilenc forint kiegészítő 

működési hozzájárulást nyújt az Önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére. 

  

A kiegészítő működési hozzájárulás befizetése a számviteli szabályok szerint a Felső-

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület által kiállított számla ellenében történik.  

 

Határidő:   azonnal  

Felelős:  Polgármester 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. május 26-ai ülésére 

 

 

Tárgy:   Döntés az OKTKT ÁFA-kifizetési igényéről 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

    

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013 júniusában KEOP-1.1.1/C pályázati 

kódszámmal pályázati felhívást jelentetett meg hulladékgazdálkodási eszközfejlesztési céllal 

önkormányzatok és társulások részére.  

A kiemelkedően magas - legfeljebb 95%-os - támogatási intenzitás mellett az Ország 

Közepe Többcélú Kistérségi Társulás a KEOP-1.1.1/C/13/2013-0028 számú, „Az OKÖT 

hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” címmel pályázat 

benyújtása mellett döntött.  

A projekt keretében vállalták, hogy az OKTKT területén kiépítésre kerül a házhoz 

menő szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges infrastruktúra, melynek keretében 

beszerzésre kerül egy kéttengelyes, 16 m3-es darus gyűjtőjármű daruval, valamint 13.500 db 

120 literes és 200 db 1100 literes gyűjtőedény a lakosságnál és az intézményeknél keletkezett 

papír-, kompozit-, fém- és műanyaghulladékok begyűjtésére.  

Az OKTKT nyert a pályázaton, és a 2015. április 2-ai ülésükön felkérték a társult 

önkormányzatok képviselő-testületeit, hogy az önkormányzatok költségvetésének terhére a 

pályázattal kapcsolatos ÁFA-kifizetési igény faktorálási költségeit lakosságarányosan viselni 

szíveskedjenek a következő táblázatban foglaltak szerint: 

    

Önkormányzatok 
Lakosságszám 2014. 

január 1-jén 

Lakosságszám %-os 

megoszlása 

Áfa finanszírozás 

költségei Ft-ban 

Dabas 16 699 37 1 370 149 

Hernád 4 234 9 347 399 

Inárcs 4 617 10 378 824 

Kakucs 2 941 7 241 308 

Örkény 4 924 11 404 013 

Pusztavacs 1 350 3 110 767 

Táborfalva 3 404 8 279 297 

Tatárszentgyörgy 2 013 5 165 166 

Újhartyán 2 761 6 226 539 

Újlengyel 1 725 4 141 536 

Összesen 44 668 100 3 665 000 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselőket a Társulás megkeresésének megtárgyalására, és a tárgyban a 

döntés meghozatalára. 

 

 

 

Határozati javaslat: 



 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (05. 26.) Határozata: 

Az OKTKT ÁFA-kifizetéséhez történő hozzájárulásról 

 

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

mint az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzata az OKTKT által 

elnyert KEOP 1.1.1/C/13-2013-0028 kódszámú pályázattal kapcsolatos ÁFA-kifizetési igény 

faktorálási költségeihez lakosságarányosan, 241.308 Ft-tal járul hozzá az Önkormányzat 

2015. évi költségvetése terhére. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézőjét az 1. pontban 

megjelölt összegnek a Társulás számlájára történő átutalására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. május 26-ai ülésére 

 

Tárgy: Döntés a Kakucsi Kökörcsin Óvoda Alapító Okiratának módosításáról  

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

   Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető 

 

Szavazás módja:   minősített többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2015 márciusában a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17.) 

ellenőrzést folytatott a KMOP-4.6.1-11-2012-0041 kódszámú, a „Kökörcsin Napközi 

Otthonos Óvoda fejlesztése Kakucs községben” megnevezésű projekt teljesítésével 

kapcsolatban.  

 

Az ellenőrzés során észrevételezték, hogy a pályázati anyagban az óvodabővítés céljaként 

szereplő vállalás, miszerint „a megnövekedett gyermekszám miatt az Óvoda alapító 

okiratában 5 csoportszoba fog szerepelni 125 fő férőhellyel” nem valósult meg.  

 

Ezen hiányosságra felhívták Önkormányzatunk figyelmét, és felszólítottak bennünket az 

Óvoda Alapító Okiratának fentiek szerinti módosítására. A pályázatot addig nem zárják le, 

míg ez a vállalásunk az Alapító Okiratban nem szerepel. 

 

Az Alapító Okirat azonnali módosítására azonban az ellenőrzés idején a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény következő rendelkezései szerint nem kerülhetett 

sor: 

- a 84. § (3) bekezdés a) pontja szerint: „a fenntartó tanítási évben, továbbá – a 

július-augusztus hónapok kivételével – nevelési évben iskolát nem indíthat, továbbá 

iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát 

nem adhatja át”, 

- a 4. § 19. pontja értelmében: nevelési év az óvodában szeptember 1-jétől a 

következő év augusztus 31-éig terjedő időszak, 

- a 4. § 11. pontja szerint „intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, 

amely az alapító okirat, szakmai alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában 

felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont érintő döntést, 

amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges”, 

- a 21. § (3) bekezdésének f) pontja pedig rögzíti a „nevelési, oktatási feladatot ellátó 

feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot”, 

- a 84. § (7) bekezdés d) pontja szerint: „legkésőbb az intézkedés tervezett 

végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozható meg a döntés a 

nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatban”. 

 

A fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Képviselő-testület 2015. május 31-éig 

hozhat döntést az Óvoda férőhelyeinek bővítéséről. 

 

Megkerestük a tárgyban a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságát, s 

azt a választ kaptuk, hogy az alapító okirat alkalmazási dátumának 2015. július 1. és 

augusztus 31. közötti időszakot jelöljük meg, miáltal a 2015. szeptember 1-jével kezdődő 

nevelési évben már hatályba léphet a bővített csoport és férőhely miatt kérelmezett módosítás. 

 



Az Államkincstár illetékesének tájékoztatása szerint ettől az évtől kezdődően az Alapító 

Okiratban már nem lehet rögzíteni a csoportszobák számát, ezért az arról való döntést csak a 

határozatba tudjuk belefoglalni, az Okiratba nem. 

 

(Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (ÁHT) 8/A. § (2) bekezdés és 11. § (7) 

bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében 2015. január 1-jétől az alapító, 

módosító és megszüntető okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján közzétett 

formanyomtatványok szerint kell elkészíteni. 

Ez a jogszabályi előírás az alapító szervekre és a kincstárra egyaránt azt a kötelezettséget 

rója, hogy csak ezen okiratminták szerint elkészített okiratok fogadhatóak be a törzskönyvi 

nyilvántartásba.) 

 

A férőhelyszám megemelésén felül javasoljuk továbbá módosítani az Alapító Okirat 4.3 

pontját.  

A 4.3.3 pontban szereplő meghatározás, miszerint a költségvetési szerv alaptevékenysége 

többek között: „a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai fejlesztő nevelése” szövegrész bővüljön ki a következő szöveggel: „Az Nktv. által 

meghatározott sajátos nevelési igényű gyermekek közül: az enyhe értelmi fogyatékos, 

beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési - súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási - zavarral  küzdő gyermekek nevelése”, és törlésre kerüljön ezen 

pontból a sajátos nevelési igényű gyermekre vonatkozó, törvényből idézett szövegrész, 

mivel az Óvodában nem áll rendelkezésre emberi erőforrás a halmozottan fogyatékos, 

érzékszervi sérült gyermekek speciális nevelésére, iskolai felkészítésére. 

 

A fentieknek megfelelően kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 

megtárgyalását követően fogadja el a következő határozati javaslatokat:  

 

 

 

1. HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2015. (... ...) Határozata: 

A Kakucsi Kökörcsin Óvodába felvehető maximális gyermeklétszám meghatározásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kakucsi Kökörcsin 

Óvodába a 2015/16-os nevelési évtől kezdődően felvehető maximális gyermeklétszámot 100 

főről 125 főre emeli meg és egyúttal az Óvoda csoportszobáinak a számát 5 csoportszobában 

határozza meg. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Képviselő-testület 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



2. HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2015. (... ...) Határozata: 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda Alapító Okiratának 2/2015. számú módosításáról  

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kakucsi Kökörcsin 

Óvoda Alapító Okiratának módosítását ezen határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja, és az 

egységes szerkezetű Alapító Okiratot ezen határozat 2. melléklete szerinti formában és 

tartalommal elfogadja.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosítást tartalmazó és az egységes 

szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartása és az Óvoda 

vezetője részére küldje meg.  

 

Határidő:  1./ azonnal 

2./ 2015. június 10.  

Felelős:  jegyző 

 

A…/2015. (…. ….) számú képviselő-testületi határozat 1. melléklete 

 

Okirat száma: 3/2015.  

Módosító okirat 

 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda - a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 

2015. január 19. napján kiadott - 2/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

21. § (2) bekezdése alapján a következők szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 4.3 pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

4.3.1. óvodai nevelés,  

4.3.2. fejlesztő nevelés-oktatás,  

4.3.3. a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

fejlesztő nevelése. (Az Nktv. által meghatározott sajátos nevelési igényű gyermekek 

közül: az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési - 

súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási - zavarral  küzdő gyermekek 

nevelése.)” 

 

2. Az alapító okirat 6.3 pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám: 125 fő.” 

  

 

Jelen módosító okiratot 2015. július 1. napjától kell alkalmazni. 

 

Kelt: Kakucs, 2015. …………………….. 

 

PH. 

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

 

 

 



A…/2015. (…. ….) számú képviselő-testületi határozat 2. melléklete 

 

Okirat száma: 4/2015.  

 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Kakucsi Kökörcsin Óvoda 

alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Kakucsi Kökörcsin Óvoda 

 

1.2. A költségvetési szerv székhelye: 2366 Kakucs, Székesi út 3. 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994. 01. 31. 

 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály:  

     2/1994. (01. 31.) sz. képviselő-testületi határozat 

 

2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv: 

 2.3.1. megnevezése:  Kakucs Község Önkormányzata 

2.3.2. székhelye:  2366 Kakucs, Fő utca 20. 

 

2.4. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Napközi Otthonos Óvoda 2366 Kakucs, Székesi út 3. 

2 Kökörcsin Óvoda 2366 Kakucs, Székesi út 3. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése:  Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye:  2366 Kakucs, Fő utca 20. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés alapfeladat ellátása - a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak alapján. 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

4.3.1. óvodai nevelés,  

4.3.2. fejlesztő nevelés-oktatás,  

4.3.3. a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

fejlesztő nevelése. (Az Nktv. által meghatározott sajátos nevelési igényű gyermekek 

közül: az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési - 



súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási - zavarral  küzdő gyermekek 

nevelése.) 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kakucs község közigazgatási 

területe 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

5.1.1. A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon 

történik.  

5.1.2. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 

5.1.3. Az intézmény vezetője magasabb vezetői megbízással rendelkező 

közalkalmazott, tekintetében a munkáltatói jogokat Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Kakucs község Polgármestere 

gyakorolja.  

5.1.4. Az intézmény képviseletére a mindenkori kinevezett intézményvezető jogosult, 

távolléte esetén az SzMSz-ben meghatározott helyettesítési rend az irányadó. Aláírási 

joga az intézményvezetőnek van, távollétében az általa megbízott helyettesnek. 

5.1.5. Az intézmény közalkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat az 

óvodavezető gyakorolja. 

 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

2 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése:  Kakucs Község Önkormányzata  

6.1.2. székhelye: 2366 Kakucs, Fő utca 20. 

 

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 8. §-a szerinti: óvodai nevelés 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: gazdasági szervezettel nem 

rendelkező költségvetési szerv 

 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám: 125 fő. 

 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 ingatlan címe ingatlan ingatlan hasznos vagyon feletti rendelkezés az 



helyrajz

i száma 

alapterülete (m2) joga vagy a vagyon 

használati joga 

ingatlan 

funkciója, 

célja 

1 

2366 Kakucs, 

Székesi út 3. 

65/2. 982,86  a fenntartó 1/1 arányú  

tulajdonjoga alapján  

gyakorolja a vagyon feletti  

rendelkezési jogot 

óvoda 

 

 

 

Záró rendelkezés 

 

Jelen alapító okiratot 2015. július 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 

költségvetési szerv 2015. március 19-i keltezésű, 2/2015. okiratszámú alapító okiratát 

visszavonom. 

 

Kelt: Kakucs, 2015. …………………. 

P.H. 

 

 

 

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

aláírás 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. május 26-ai ülésére 

 

 

Tárgy:   Döntés Trianoni emlékmű elhelyezéséről 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 
    

Előkészítő:  Prohászka Petra önkormányzati referens 
 

Szavazás módja:  egyszerű többség 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Néhány évvel ezelőtt az Országgyűlés elfogadta a nemzeti összetartozás melletti 

tanulságtételről szóló 2010. évi XLIV. törvényt, amelynek értelmében június 4-ét a nemzeti 

összetartozás napjának nyilvánították.  

A nap tiszteletére egy ún. trianoni emlékművet kívánunk elhelyezni a település közparkjába, a 

könyvtárral szemben. 

A fából faragott oszlopot, melynek tetejét magyar korona díszíti, az újhartyáni Fajt Benő 

ingyenesen ajánlotta fel községünk részére. 

Az emlékmű ünnepélyes átadására és felszentelésére 2015. június 4-én 18.30 órakor kerülne 

sor.  

 

A fentiek alapján kérjük T. Képviselő-testületet, hogy a Trianoni emlékmű közparkban történő 

elhelyezésével kapcsolatban hozza meg döntését. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (05. 26.) Határozata: 

Trianoni emlékmű elhelyezéséről 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy emléket állít a 

nemzeti összetartozás napjának tiszteletére. 

  

2. Az Önkormányzat a Fajt Benő, 2367 Újhartyán, Kossuth Lajos utca 27. szám alatti lakos 

által fából készített és Kakucs község részére felajánlott trianoni emlékművet a település 

közparkjában, a könyvtárral szemben, a díszkút melletti szabad területen helyezi el. 

  

3. Az emlékmű átadására és felszentelésére 2015. június 4-én 18.30 órai kezdettel 

megtartandó ünnepség keretében kerül sor. 

  

Határidő:       azonnal és értelemszerűen      

Felelős:           Polgármester 

  
 

 

 

 

 

 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. május 26-ai ülésére 

 

 

Tárgy:   Döntés a 2014. évi gyermekvédelmi beszámolóról 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

    

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

   Halmi Pálné vezető-főtanácsos, szociális ügyintéző 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

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

Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

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

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

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

értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési 

önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében 

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

javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 

 

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

a 2014. évi gyermekvédelmi beszámolót elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (05. 26.) Határozata: 

Az Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi beszámolójának elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete ezen határozat mellékletében 

foglaltaknak megfelelően elfogadja az Önkormányzat 2014. évre vonatkozó gyermekvédelmi 

beszámolóját. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A …./2015. (05. 26.) Határozat melléklete: 

 

Kakucs Község Önkormányzata 

2014. évi gyermekvédelmi beszámolója 

 

 

I. Kakucs  község demográfiai mutatói 2014. december 31-én 

A település lakónépesség száma (állandó, bejelentett lakóhellyel rendelkezők):  2755 fő 

A település állandó népesség száma (akik életvitelszerűen községünkben tartózkodási hellyel 

rendelkeznek): 2989 fő  (2013-ban – 2941 fő)  

0-18 éves korú állandó lakosok száma: 560 fő  

Újszülöttek száma: 31 fő  (2013-ban: 32 fő) 

2014-ben elhalálozottak száma: 26 fő  (2013-ban: 33 fő)  

Kakucs község állandó népességének megoszlása a 2014. december 31-ei állapot szerint  

Korcsoport/év Férfi/fő Nő/fő Összesen/fő 

0-18 298 262 560 

18-54 909 706 1615 

54-60 107 116 223 

60-64  66 80 146 

65 év feletti 159 286 445 

Összesen:  1539 1450 2989 

Forrás: Helyi Vizuál Regiszter  

 

A község lakosságának kor és nem szerinti megoszlását áttekintve az alábbiak 

mondhatók el:  

 

A 2013-as évhez hasonló volt az újszülöttek száma.  

A születések és a halálozások számát tekintve megállapítható, hogy 2014-ben többen 

születtek, mint ahányan meghaltak.  

A lakosság állandó népesség számának növekedése nem a természetes szaporulatnak 

köszönhető, hanem a beköltözőknek. Egy közel 3000 fő lakosú községben alacsonynak 

mondhatók ezek a születésszámok. Sok család helyzete vált bizonytalanná a munkanélküliség 

miatt, háttérbe szorult a gyermekvállalás.  

Tapasztalatunk szerint a családalapítás időben kitolódik, a gyerekek zöme harminc évig a 

szüleinél lakik, mert vagy tanul, vagy nem tud lakást vásárolni, gyermeket vállalni.  

 

A 0-18 évesek száma alacsonynak mondható, s ebben a korcsoportban a férfiak száma 

jelentősebb. Az aktív korúak számát tekintve több a férfi. A 60 év feletti korosztályban 

továbbra is a nők száma a magasabb, a 65 év feletti korosztályban a nők száma szinte duplája 

a férfiakénak.   

 

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

biztosító ellátások: 
 

1. Pénzbeli ellátások 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 



A kedvezményt étkezési térítésre, tankönyvtámogatásra, a külön jogszabályban 

meghatározottakra, illetve évi kétszeri alkalommal természetbeni támogatásként – Erzsébet-

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

kedvezményre jogosultak.  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben - Erzsébet-utalvány formájában – 2013 

augusztusában 170 gyermek, novemberében 144 gyermek részesült. Ez összesen 

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

Elutasított kérelem nem volt.  

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

gyermekeket nevelők kiegészítő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. 

2014-ben senki sem részesült ebben a kedvezményben.   

 

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

(1) bekezdésének értelmében az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának 

célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő 

rendszeres óvodába járásának elősegítése. 

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

támogatásra való jogosultságát - kérelmére - annak a szülőnek vagy családbafogadó 

gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke tekintetében 

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

szerint megállapította, és 

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

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

megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint 

rendszeresen jár óvodába. 

 

Óvodáztatási támogatásban – készpénzben – 2014 júniusában 14 gyermek, 

decemberében 10 gyermek részesült. Ez összesen 250.000,-Ft állami támogatást jelent, 

amely szintén nem a község költségvetését terheli, de a jogosultság megállapítása a 

jegyző hatásköre.  

 

Önkormányzati segély:  
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§ (1) 

bekezdése értelmében „ a települési önkormányzat Képviselő-testülete a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint 

önkormányzati segély nyújt.” 

 

Ez a pénzbeli támogatás – 2014. január 01-jétől – magában foglalja a régi átmeneti segélyt, a 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, valamint a temetési segélyt. Mit jelentett ez a 

községünkben élő gyermekek védelme érdekében? A helyi Önkormányzat Képviselő-

testülete átruházta a segélyezési hatáskörét a Jogi és Szociális Bizottságra.  

 

A Bizottság és a Polgármester a településen élő gyermekek védelmének érdekében, akár a 

törvényes képviselő, akár a jelzőrendszer tagjainak kérelmére az alábbi tipikus esetekben 

nyújtott támogatást: ballagás, szalagavató költségéhez, szakorvosi vizsgálatra való eljutáshoz, 

gyógyszerek kiváltásához, kórházi ellátáshoz, szemüvegkészítéshez, táborozáshoz, 

bérlettámogatáshoz.  

 

Az önkormányzati segély finanszírozása az önkormányzat költségvetésében elkülönített 

keretből történt. 

 

         2. Természetbeni ellátások 



 

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

így a tanulói tankönyvtámogatás községünk költségvetését már nem érintette nagymértékben.  

Az önkormányzati segélykeret előirányzat terhére a tanévkezdés előtt a Jogi és Szociális 

Bizottság önkormányzati kiegészítésként 131.915,-Ft - támogatást nyújtott 7 - szociálisan 

rászoruló – tanuló tankönyveinek kifizetéséhez.  

 

A rászoruló gyermekek étkeztetését az Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően finanszírozza. A főzőkonyha évtizedek óta a helyi óvodában működik, ahol 

az óvodásoknak, a községi általános iskolásoknak, valamint a házi segítségnyújtásban 

részesülő időseknek biztosítja - hétfőtől-péntekig - a meleg ebédet.   

 

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

- kedvezményes étkezési támogatás - iskola:   78 fő * 102.000 Ft  =  7.956.000,- Ft 

         Összesen:                    12.138.000,-Ft 

 

Újszülöttek részére egészségügyi csomag:    
 

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

újszülötteket. Ez a támogatás 2014-ben 25 baba esetében 250.000,-Ft volt, amely a község 

költségvetéséből lett finanszírozva.  

                                 

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

                              ellátások bemutatása 
 

1. Gyermekjóléti szolgáltatás: 
 

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

amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek 

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

veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 

családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.  

Ez a tevékenység három jól elkülönülő részre osztható:  

● a gyermek családban történő nevelésének elősegítése 

● a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

● a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végzett munka.  

 

Kakucs községben a Gyermekjóléti Szolgáltatás 2006 januárjától működik. Önkormányzatunk  

ezt a szolgáltatást – több település összefogásával - Társulás útján látja el.  

A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai közreműködésével, 1 fő gyermekjóléti 

munkatárssal és 1 fő családgondozóval. Az ügyeleti időben továbbra is heti két alkalommal - 

hétfőn: 12.30-16-ig, pénteken: 9.00-13.00 óráig kereshetik fel a családgondozót a kliensek az 

irodában, de munkaidőben telefonon is elérhető a Gyermekjóléti Szolgálat a lakosság 

számára.  

 

A Gyermekjóléti Szolgálat 2014-ben mindösszesen 37 családdal dolgozott. Alapellátás 

keretében 14 családdal, 19 gyermekkel. Védelembe vételt 3 gyermek (3 család) esetében 

javasoltak, mindhárom esetben iskolai igazolatlan hiányzások miatt.  

A településen 5 átmeneti nevelésbe vétel alatt álló gyermek családjával állt kapcsolatban a 

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

megváltoztatását, minden tárgyaláson részt vettek.  

 

Három gyermek esetében találkoztak fizikai elhanyagolással, ez kizárólag a tisztálkodás és a 

ruhák elhanyagolását jelentette, nem járt együtt más elhanyagolási faktorokkal. 

 



A családgondozás során szerzett tapasztalataik szerint, 2014-ben a családok legjellemzőbb 

gondjai továbbra is a megélhetési, szegényedési problémák. Az általuk látott esetekben a 

helyzetük az előző évekhez képest jó esetben stagnált, vagy tovább romlott. A szegénységből 

való kitörés legfontosabb eleme a rendszeres jövedelmet biztosító munkához jutás lenne, erre 

nagyon ritkán kerül sor, a munkához jutás esélye azonban a hosszú ideje munkanélküliek, a 

képzetlenek, az idősebbek, a betegebbek számára minimális. A kliensek közül, elenyésző 

azoknak a száma, akik állandó bejelentett munkához jutottak.  

Az aktív korúak jelentős hányada átmeneti, rosszul fizetett, bizonytalan munkákat végez, 

leggyakrabban alkalmi vagy idénymunkát, melyek döntő többsége „fekete” munka, nagyon 

kiszolgáltatott helyzetben (nincs szabadon választott szabadnap, nincs orvosi ellátás a munka 

azonnali elvesztésének kockázata nélkül).  

 

Ellentmondásos módon javult a helyzet néhány családnál, amikor az általános iskolát 

túlkorosan befejező, illetve a középiskolai tanulmányokat 16 évesen abbahagyó gyermekek 

munkába állnak, hiszen a taníttatás költségei nem terhelik már a családot és a dolgozó 

gyermek anyagilag is segíti a szülőket, a családot. Ez a munkába állási kényszer tovább rontja 

a gyermekek egyébként is kilátástalan továbbtanulási esélyeit.  

 

A Gyermekjóléti Szolgálat közvetítéssel segítette elő a gyermek és családtagja hozzájutását 

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

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

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

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

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

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

családja vonatkozásában, ha kell, szakemberek együttes munkájának szervezésével.  

2014-ben tanácsadás, információ és ügyintézésben való segítségnyújtás miatt is gyakran 

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

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

Klienseik heti két órában igénybe vehették pszichológus tanácsadó szolgálatait a településen 

és három gyermek esetében többszöri alkalommal is igényelték. 

 

A jelzőrendszer tagjaival rendszeres kapcsolata volt a családgondozónak, minden esetben 

részt vettek a jelzőrendszeri értekezleteken. Az értekezleteken a jelzésekről, a bántalmazás, az 

elhanyagolás felismeréséről volt szó több alkalommal.  

A jelzőrendszeri tagok kérésére egy alkalommal a dabasi Nevelési Tanácsadó működéséről, 

egy alkalommal a kötelező oltásokról és egy ízben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 

kiadott szektorsemleges, egységes módszertant ismertették.  

 

Több esetben kaptak segítséget a helyi Önkormányzat részéről, elsősorban anyagi problémák 

miatt. Négy gyermek esetében orvoshoz jutást, utazást finanszíroztak a Szolgálat kérésére, két 

esetben élelmiszert vásároltak a javasolt két családnak.  

A Szolgálat több alkalommal végzett gyermekruhagyűjtést, így több családnak segítettek 

cipőhöz és ruhához jutni. Rászoruló gyermekes családot ágyhoz, konyhabútorhoz juttattak, 

hat gyermeknek adományozók segítségével karácsonyi ajándékot vittek.  

 

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

tartalmazták:  

 

Az óvoda részéről problémás esettel nem fordultak a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Az 

esetlegesen felmerülő problémákat megoldották házon belül. Felhívták a szülők figyelmét a 

közösség, valamint az óvodai nevelés fontosságára.  

Anyagi támogatásért fordultak az Önkormányzathoz, hogy egy szülő beteg gyermekét 

elvihesse orvosi vizsgálatra. Az Önkormányzat megoldotta a szülő és a gyermek szállítását is.  

Decemberben az Egyházzal közösen élelmiszervásárlási utalványokat osztottak a rászoruló 

családok között. 10 család részesült 5.000 Ft-os  illetve 10.000 Ft-os utalványban.  



Kakucs Község Önkormányzata májusban - a ballagás alkalmából - 6.000 Ft támogatásban,   

karácsonykor 3.000 Ft- értékű csomaggal támogatta a rászoruló családokat.  

 

Rendszeres étkezési támogatást biztosítanak a halmozottan hátrányos (100%-ost 13 

gyermek), a hátrányos (100%-ost 1 gyermek), a nagycsaládos (50%-ost 16 gyermek), 

valamint 12 fő  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára.   

 

Az óvoda folyamatos programot biztosít a gyermekek számára. Hagyományaik között 

szerepel: családi szüreti mulatság, kisvonatozás a faluban, adventi készülődés a szülőkkel 

közösen, zenés előadás, mely a gyermekek számára ingyenes volt.  

Mikulás napi ünnepségen ingyenes csomagot kaptak a gyerekek.  

Karácsonyozás együtt a szülőkkel, gyertyagyújtás, szeretetvendégség.  

Farsangi mulatság, bábelőadás.  

Családi nap májusban, melyen szintén ingyenes bábelőadást láthattak a gyermekek.  

 

Az óvoda alapellátásai között szerepel  

● logopédiai ellátás, melyet 15  

● fejlesztőpedagógiai ellátás, melyet 18 fő 

● gyógypedagógiai ellátás, melyet 2 fő gyermek vett igénybe. 

 

Óvodai kirándulást szerveztek tavasszal, melyen a rászoruló gyermekek kedvezményesen 

vehettek részt. 

 

Továbbra is nyitottak a szülők felé, hogy bármikor merjenek hozzájuk fordulni a 

problémáikkal. Ezeket beszélgetéssel, empátiával igyekeznek megoldani és sok közös 

programmal, hogy érezzék a szülők, hogy ők is fontosak.  

 

● Az iskola gyermekvédelmi felelősének beszámolója:  
 

Az iskola gyermekvédelmi feladatai: 

Az iskola gyermekvédelme az első és legfontosabb jelzőrendszer, hiszen a gyerekek minden 

problémája itt érzékelhető először. 

A mai világ egy szociális válsághordozó. A kedvezőtlen szociális, gazdasági, családi hatások, 

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

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

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

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

Az intézmény feladata:   

● Felismerjék a problémát. 

● Keressék az okokat. 

● Segítséget nyújtsanak, illetve jelzéssel éljenek az illetékes szakember felé.  

 

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

megelőzik az esetleges súlyosabbá válásukat.  

 

Az iskola gyermekvédelmi felelősének tevékenységi köre:  

● Drog prevencióval osztályfőnöki és biológiai órán foglalkozás.  

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

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

● Az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal napi kapcsolattartás.  

● A problémák, a problémás tanulók helyzetének azonnali megbeszélése. 

● Megoldásokban gondolkodás, tevékenykedés.  

● Konfliktus-kezelőlap vezetése. 

 



Az iskola rendezvényei, melyen a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók is aktívan 

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

családi helyzet generál:  
Pl: farsangi hét, tanulmányi és kulturális versenyek, mozilátogatás, egészségügyi vetélkedők, 

sportversenyek, KIN (Kakucs Iskolai Napok) napok, szüreti felvonulás, „Szép magyar 

beszéd” – Kazinczy verseny, Tök Jó Napok, „Útravaló” Jótékonysági est a 8. osztályosoknak, 

Mikulásnap, osztálykirándulások.  

 

Ünnepélyek, megemlékezések, melyről csak betegség esetén hiányoznak a gyerekek: 
- Március 15-i Nemzeti ünnep, Nemzeti összetartozás napja, Tanévzáró és ballagási ünnepély, 

Tanévnyitó ünnepély, Aradi vértanuk napja, Október 23-i Nemzeti ünnep.  

Az iskola további tevékenységei:  

● Felzárkóztató és fejlesztő tevékenységet folytattak heti 23 órában, 2-3 fős 

csoportokban, 5 fő sajátos nevelési igényű (SNI) tanulóval. 

● Egyéni fejlesztést végeztek heti 12 órában (alsó és felső tagozatban, tantárgyanként). 

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

úszásoktatás formájában történt a 3. és 5. osztályban. 

● Hátrányos helyzetű tanulóikat – 113 fő – ingyenes tankönyvellátásban részesítették. A 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére iskolai emblémával ellátott pólót is 

adtak, mely egyben a testnevelésóra kötelező viselete is.  

● IPR pályázatuknak köszönhetően segítették felzárkóztatásukat.  

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

Eleven Park, Planetárium, mozi látogatásokon. 

Hiányzás miatti felszólítás 8 esetben, esetjelző lap leadása 7 fő tanuló esetében történt. 

Összességében tanulóik iskolába járási hajlandósága a kistérségen belül példaértékű.  

 

Az intézmény tanulóösszetétele:   
 

Az iskola tanulói létszáma: 174 fő 

 

Összetétele:  

 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 64 fő, nagycsaládos 68 fő, SNI 5 fő, 

fogyatékkal élő 3 fő, roma tanuló 29 fő, Nevelési Tanácsadós (magatartás zavaros) 22 fő, 

bejáró tanuló 2 fő, integrált oktatásban részt vesz 48 fő, napközis, tanulószobás 92 fő, 

háromszori étkezős 87 fő, ingyenes étkező 84 fő.  

 

Felzárkóztató oktató-nevelő munkát végző pedagógusok:  

 

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

osztályfőnök dolgozik.  

 

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

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

„kezeljék”, hanem mindennapi odafigyeléssel megelőzzék.    

 

● A Védőnő Szolgálat beszámolójában arról tájékoztatott, hogy 27 gyermek született, 

nemek arányát tekintve kb. egyenlő arányban születtek fiúk és lányok, elmúlt a fiúdömping. A 

családokat tekintve többeknek már a harmadik gyermeke született. A fogamzásgátló program 

működik, ennek ellenére néhány megszakításra is sor került. Sajnos még mindig vannak 

hiányosságok ezen a területen. 

Környezeti okból nagyon veszélyeztetett gyermek 2014-ben 1 született, de volt áthozatal az 

előző évről. A gyermekvédelemmel a kapcsolata jó. Jelentősebb közös ügyük egy esetben 

volt, melyet 2014-ben nem sikerült rendezni, jelenleg is dolgoznak az ügyön. Az iskolában 

néhány tetvességi probléma volt, de ezek nem olyan fokúak voltak, mint néhány évvel ezelőtt.  



Csecsemőgondozási versenyen az idén is részt vettek, melyen nagyon szép eredményt értek el 

a lányok, másodikak lettek. Folyamatosan vannak jelentkezők, örül neki, hogy ez ilyen 

népszerű az iskolások körében. Ebben az esetben azért fog jelzéssel élni a Vöröskereszt felé, 

mert több csapatot is ki tudott volna állítani Kakucsról, de sajnos csak 1 indulhatott.  

A Védőnő ebben az évben helyettesítést végzett a szomszéd Újhartyán községben. Tudása 

felfrissítése végett több továbbképzésen is részt vett, melyek ingyenesek voltak. 2014-ben 

kezdett el járni méhnyak szűrési program keretében tartott oktatásra, melynek végén 

gyakorlati vizsgát kell tennie. Sikeres vizsga esetén képes lesz a nők szűrésére egyedül is. 

Természetesen ez a jövő, jelenleg a védőnői státuszban túlterheltség van, a folyamatos 

helyettesítés miatt.  

Örömmel számolt be az orvosi rendelő és a tanácsadó felújítására, mely által sokkal 

korszerűbb és rendezettebb körülmények között végezheti védőnői munkáját.  

 

2. Gyermekek napközbeni ellátása: 

 

Községünkben a gyermekek napközbeni ellátása a helyi általános iskolában és óvodában, 

valamint a Katolikus Egyház által üzemeltetett családi napköziben biztosított. Az általános 

iskolai tanulók létszáma 2014-ben: 174 fő, az óvodások száma: 100 fő. A családi napköziben 

maximum 7 gyermek napközbeni ellátása biztosított.  

Az intézmények korszerűek és akadálymentesítettek. Az óvodában két éve fejeződött be a 40 

éves épület felújítása, de önkormányzatunk újabb pályázatot nyert annak egy csoportszobával 

való bővítésére. Az óvoda jelenleg 5 csoportszobával ellátott.   

 

3. Gyermekek átmeneti gondozása:  

 

Önkormányzatunknak nincs pontos információja arról, hogy hány nevelőszülő van 

alkalmazásban a TEGYESZ által, felügyeletük nem tartozik a jegyző hatáskörébe. Továbbra 

sincs hivatalos információnk arról, hogy hány gyermek áll a gondozásuk alatt községükben, s 

arról sem, hogy átmeneti gondozás illetve tartós nevelés alatt állnak-e. A helyettes szülői 

ellátás nem megoldott.  

 

IV. Szakmai ellenőrzésekről  

 

Gyermekvédelmi területen - 2014-ben - hivatalunkban nem volt felügyeleti szervek általi 

ellenőrzés.  

 

V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása 

 

2013. január 1-vel ismét létrejöttek a magyar közigazgatás egykor szerves egységét képező 

Járások és Járási Hivatalok. A törvényi változással az eddigi háromszintű gyermekvédelmi 

rendszer kétszintűvé vált, hiszen a Járások jelentős – jegyzői hatáskörben lévő – gyámügyi, 

gyermekvédelmi feladat ügyintézését átvették a településektől, így községünktől is, mely 

véleményem szerint nem teszi hatékonyabbá a gyermekvédelmet, sőt lassítja a problémák 

megoldását. A Járási Hivatal távol van az ügyben érintett településtől, az eljáró ügyintéző 

sokszor nem ismeri az eljárás alatt lévő gyermeket. Ez személytelenné teszi és a gyakorlatban 

– helyi – szinten ellehetetleníti a gyermekvédelmet.  

Települési szinten a jegyző az állami pénzbeli ellátások jogszerű biztosításával tud a helyi 

gyermekek védelméért tenni. A Képviselő-testület az alapellátások biztosításával, illetve 

helyi rendeletében megállapított pénzbeli és természetbeni támogatásokkal tudja segíteni a 

szociálisan rászoruló családok gyermekeit.   

Fontos a jelzőrendszer tagjaival való kapcsolattartás, s az azonnali jelzés a kompetenciával 

rendelkező személy, szerv minél előbbi értesítése, bevonása.  

Természetesen - jelzőrendszeri tagként - bármikor jelzéssel élhetünk, ha problémát észlelünk, 

de a területünkön lévő kapcsolattartó a családokkal a Gyermekjóléti Szolgálat lett. A jegyzői 

hatáskör a védelembe vételre, ideiglenes elhelyezésre, iskoláztatási támogatás szüneteltetésére 

stb. teljesen megszűnt. Környezettanulmány végzése bírósági, gyámhivatali eljáráshoz 



továbbra is jegyzői hatáskörben lévő feladat. 2014-ben is több alkalommal kaptunk ilyen 

jellegű megkeresést, melyet kötelesek vagyunk elvégezni, javaslatot azonban nem tudunk 

adni 

2014-ben is an több esetben is megkeresés érkezett bírósági, gyámhivatali eljárásokhoz 

környezettanulmány végzésére. Ezt természetesen kötelesek vagyunk elvégezni, de javaslattal 

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

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

hatósági intézkedést nem tehet.  

 

VI. Bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása 

 

Bűnmegelőzési program nem készült településünkön. Drog-prevencióval az iskola 

osztályfőnöki óra keretében több alkalommal is foglalkozott, s a jövőben is nagy hangsúlyt 

kell erre fektetnie, hiszen itt valóban a megelőzés a fontos.  

A prevenciós és szabadidős programokkal kapcsolatosan továbbra is az a véleményünk, hogy 

szükség van a gyerekek szünidőben történő lekötésére, mivel a szülőknek nagy gondot 

okoz a nyári szünetben megoldani gyermekeik felügyeletét, valamint a mai nehéz 

gazdasági helyzetben egyre nehezebben tudják megoldani gyermekük táboroztatását.  
Az iskola a tavalyi évben is szervezett nyári táborozást Révfülöpre, amely egyhetes 

időtartamú. Sajnos a táborozás költségeit nem minden szülő tudja biztosítani, ezért a Jogi és 

Szociális Bizottság – a község költségvetéséből 5 tanulónak - 155.000,-Ft erejéig – kifizette a 

táborozás költségeit.  

A helyi karitászcsoport négy kakucsi gyermek táborozását javasolta támogatni a XX. 

Drégelypalánki Karitász-táborba. A települési Önkormányzat az utazási költség támogatására 

16.000,-Ft támogatást nyújtott a rászoruló gyerekek számára.  

A Szolidaritás Egyesület, a Pemerosz és a helyi Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

együttműködve, néhány Kakucsi Általános Iskolás, felső tagozatos, hátrányos helyzetű 

gyermek 3 napos csillebérci táborozását finanszírozta összesen. A települési Önkormányzat 

30.000,-Ft utazási költség biztosításával támogatta a javasolt gyermekeket.  

 

VII. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 

 

Több civil szervezet is működik községünkben, melyek mind Kakucs javát kívánják szolgálni. 

Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten anyagi támogatást nyújt ezeknek a szervezeteknek 

céljaik eléréséhez. Ezáltal az együttműködés folyamatos.   

Civil szervezeteink részt vesznek és feladatot vállalnak az önkormányzat által szervezett 

községi Falunapon, ahol színes programok várják a családokat, a gyerekeket, a baráti köröket.    

A Katolikus Egyház tagjai községünkben nagyon sok programot szerveznek, s a programok 

összeállításánál gondolnak a gyerekekre is. 2014-ban Kalász-táborban vettek részt a rászoruló 

gyerekek. Évente több alkalommal is adományokat gyűjtenek és osztanak szét, fontos 

szerepet vállalnak az adventi időszakban is.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. május 26-ai  ülésére 

 

  

Tárgy:  Döntés a „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról 

 

Előterjesztő:    Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző      

 

Szavazás módja:   minősített többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodását módosítani szükséges amiatt, mert a 2014. évi polgármesterek és 

önkormányzati képviselők választásán településünkön megváltozott a polgármester személye. 

A társulási megállapodás 1. sz. mellékletében Polgármester Asszonyunk neve feltüntetésre 

került. A Társulási Megállapodás egyebekben változatlan marad. 

  

A Társulási Megállapodás módosításához a társulásban részt vevő képviselő-testületek 

mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.  

Az egységes szerkezetbe fogalt megállapodás a határozat mellékletét képezi.  

 

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, jelen egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 

elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../2015. (05. 26.) Határozata: 

A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás  

Társulási Megállapodásának módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. elfogadja a „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a mellékelt tervezet 

szerint, 

2. felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert az 1. pont szerinti módosított, 

egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

                          

 

 

 

 

 

 



A ...../2015. (05. 26.) Határozat melléklete: 

 

„Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 

Társulási szerződés 

Egységes szerkezet 

 

amely létrejött Újhartyán Város Önkormányzata (2367 Újhartyán, Fő u. 21.), Inárcs 

Nagyközség Önkormányzata ( 2365 Inárcs, Rákóczi u. 4.), Kakucs Község Önkormányzata 

(2366 Kakucs, Fő u. 20.), Újlengyel Község Önkormányzata (2724 Újlengyel, Kossuth L. u. 

69.) között 2004. október 30. napján határozatlan időre, és amelynek felülvizsgálatát a 

Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  146. § (1) 

bekezdése írja elő. 

 

A társuló önkormányzatok képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 1. §. (6) bekezdés c.) pontja, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 9.§-ában foglalt felhatalmazás alapján 

2004. október 30. napján megállapodtak abban, hogy önkéntes és szabad elhatározásukból 

egyenjogúságuk  tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és arányos teherviselés alapján 

társulást hoznak létre Orvosi ügyelet létrehozására, amely megállapodást a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146.§. (1) bekezdésében előírtak 

alapján az alábbiak szerint fogadják el:  

 

1.A társulás 

 

1.1. Neve: „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 

1.2. Székhelye: 2367 Újhartyán Fő u. 21. 

1.3. A társulás munkaszervezete:  Újhartyáni Polgármesteri Hivatal 

1.4. A társulás tagjai: a társult önkormányzatok, melyek nevét, székhelyét, 

lakosságszámát, képviselőjük nevét, szavazati joguk mértékét jelen megállapodás 1. 

sz. melléklete tartalmazza. 

1.5. A társulás képviselője: a Társulási Tanács által választott elnök 

1.6. Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe, az ott működő 

háziorvosi szolgálatok ellátási területe. 

1.7. Időtartama: határozatlan időtartamra alakul. 

1.8. A társulás bélyegzője: Körbélyegző a társulás nevének és székhely nevének 

feltüntetésével. 

 

 

2.A társulás útján ellátott önkormányzati feladatok, hatáskörök:  

2.1.A társuló önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. évi törvény továbbiakban: Mötv.) 13. §. (1) bekezdés 4. pontjában és 

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §. (1) bekezdés c.9 pontjában 

kötelező önkormányzati feladatként meghatározott alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti 

ellátást társulásban látják el.  

 

Ennek keretében a Társulás feladata: 

 

- A társult önkormányzatok által működtetett háziorvosi szolgálatok ellátási területéhez 

tartozó népesség alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás biztosítása 



- a társulásban részvevő önkormányzatok által már korábban működtetett orvosi 

ügyeleti szolgáltatás színvonalának megőrzése, fejlesztése 

- az orvosi ügyelet ellátását végző orvosok, ápolók bérének, díjazásának az Európai 

Unios normákhoz való közelítése. 

     2.2.Tevékenységi körök:  

     Alaptevékenység kormányzati funkció szerint: 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

 Alaptevékenység államháztartási szakágazat szerint:862100Általános járóbeteg ellátás 

2.3A társult önkormányzatok kinyilvánítják, hogy a fenntartói minőségben vállalt 

szerepük e megállapodás elveinek maradéktalan elfogadásával történik. Tudomásul 

veszik, hogy a feladatellátás szakmailag indokolt színvonalának biztosítása az ahhoz 

rendelt megfelelő költségek terhét rója a társulás tagjaira. A tehervállalás állandó 

lakosságszám arányos, melynek viselése elengedhetetlen feltétele a szolgáltatás 

biztosításának. Fentiek érdekében a működéssel kapcsolatos felmerülő 

költségkihatásokat, amennyiben abban változás áll elő, a társult önkormányzatok 

képviseletében jegyzőik útján egyeztetik., melynek elsődleges szempontja a 

jogszabálynak megfelelő és jó szakmai színvonalú működés biztosítása.  

 

 

3.A társulás jogállása 

A társulás önálló jogi személy, amelynek gazdálkodására a költségvetési szervek működésére 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

4.A társulás vagyona, működésének pénzügyi feltételei 

 

4.1. Vagyontárgynak minősülnek mind a pályázati forrásból, mind a társulás saját forrásaiból 

a fennállás ideje alatt beszerzett tárgyi eszközök, anyagok. 

 

4.2. Újhartyán Város Önkormányzata tulajdonában, 2367 Újhartyán, Fő u. 26. szám alatt 

található, 525/5 hrsz-ú épületben lévő, a feladat ellátáshoz szükséges vagyontárgyakat az 

Önkormányzat a Társulás részére a megállapodásban rögzített feladatok ellátására 

térítésmentesen használatba adja. A feladat-ellátásához szükséges gépjárművet – mint az 

Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát – az ügyeleti társulás üzembentartja 

és biztosítja.  

 

4.3. A társulás feladatai ellátáshoz szükséges, a Társulás forrásaiból, annak fennállása alatt 

finanszírozott vagyontárgyak beszerzéséhez a társult önkormányzatok a lakosságszámuk 

arányában kötelesek hozzájárulni, illetve ennek arányában szerzik meg – Ptk. közös 

tulajdonra vonatkozó szabályai szerint – jelen pontban leírt tárgyi eszközök, anyagok 

tulajdonjogát. 

 

4.4. A központi orvosi ügyelet feladat-ellátásával kapcsolatosan felmerült rezsiköltségeket 

Újhartyán Város Önkormányzata érvényesíti a Társulásban részt vevő Önkormányzatok felé, 

lakosságszám arányosan.  

 

4.5. A társulás megszűnése, vagy a társulásban résztvevő önkormányzat tagsági viszonya 

megszűnése esetén a meglévő, vagyontárgyak a társulás tagjai a lakosságszám arányában illeti 

meg.  

 

4.6. A vagyonmegosztás során az érintett önkormányzattal az alábbi elvek 

figyelembevételével járnak el: 

 

- A társult önkormányzatok tulajdonába került és a meglévő vagyontárgyakat 

elsősorban a jogosult számára természetben kell kiadni, ha ez nem lehetséges, akkor 

pénzbeli kártalanítást kell adni.  



- A társulásból kilépő önkormányzatok a vagyonmegosztás során az őket megillető 

természetbeni, illetve anyagi részesedésüket a Társulással szemben fennálló 

követeléseik maradéktalan teljesítése után jogosultak követelni.  

- A társulás megszűnése esetén a társult önkormányzatok a kötelezettségekért lakosszám 

arányos hozzájárulásuk arányában felelnek.  

- Egyéb kérdésekben a Ptk-nak a közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai 

irányadóak.  

 

4.7. A társulásból történt kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő 

kiadását a Társulási Tanács erről szóló határozatában rögzített időtartamra, de legfeljebb 

öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás 

további működését. Ebben az esetben a kivált tagot- a társulással kötött szerződés alapján 

– használati díj illeti meg.  

 

4.8. A társulás önálló számlával rendelkezik: 

A számla feletti rendelkezési jogosultságot a társulás elnöke, távollétében, vagy 

akadályoztatása esetén elnökhelyettese gyakorolja. Együttes akadályoztatásuk esetén a 

Társulási Tanács által határozatban felhatalmazott tag jogosult a számla feletti 

rendelkezési jogosultságot gyakorolni.  

A társulás számláján lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól eltérően 

felhasználni nem lehet.  

 

4.9. A Központi Orvosi ügyelet létrehozása az elnyert pályázati, valamint az 

együttműködésben részt vevő önkormányzatok által, költségvetésükben elkülönített 

pénzeszközökből tevődik össze.  

 

4.10. A költségviselés megoszlása a társulásban részt vevő önkormányzatok előző év 

december 31-ei lakosságszám arányában történik.  

 

4.11. A társulás működésének fedezetéül szolgál a Pest Megyei Egészségbiztosítási 

Pénztár által a 43/1999. (III.3) Kormány rendelet 19. §. (3) bekezdés alapján folyósított 

ügyeleti díj. 

A társulás tagjai lemondanak az ügyeleti ellátás díjazásának közvetlen igényléséről, 

egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy Újhartyán Város Önkormányzata megigényelje.  

A központi orvosi ügyelet működtetéséhez szükséges további forrásokat a társult 

önkormányzatok biztosítják havonkénti átutalással minden hó 5. napjáig a társulás 

Örkényi Takarékszövetkezetnél vezetett 65500068-31096072-51100005 számlaszámára 

lakosságszám arányosan. 

 

4.12. A társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a társulás működése vonatkozásában vállalt 

pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a társulás székhelye szerinti önkormányzat a 

fizetési határidő leteltét követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás benyújtására 

jogosult. Amennyiben a társulás székhelye szerinti önkormányzat nem tesz eleget 

pénzügyi hozzájárulás teljesítési kötelezettségének a társulás felé, akkor a Társulási 

Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyidejűleg felhatalmaz 

arra, hogy a korábbi székhely szerinti önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást 

nyújtson be. 

 

5.A társulás szervezete 

 

5.1. A Társulási Tanács  

 



A társulás döntéshozó szerve, a társulás tagjait a társulási tanácsban a társult önkormányzatok 

képviselő-testületei által delegált tagok (polgármesterek) képviselik (továbbiakban: a 

Társulási Tanács tagjai). 

 

5.2. A Társulási Tanács tagját akadályoztatása esetén a társult önkormányzat képviselő 

- testülete által helyettesítési, képviseleti joggal felhatalmazott személy helyettesíti, akinek 

jogai és kötelezettségei azonosak a delegált tag jogaival és kötelezettségeivel. 

A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott személy a felhatalmazó irat bemutatását 

és átadását követően járhat el. 

 

5.3. A döntéshozatalnál a Társulási Tanács tagjai szavazati joggal lakosságszámuk és 

költségvetési hozzájárulásuk arányában rendelkeznek. 

 

5.4. A Társulási Tanács elnöke, elnökhelyettese: A Társulási Tanács első ülésén tagjai sorából 

elnököt és egy elnökhelyettest választ. 

A társulást az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli, látja el a 

kiadmányozási feladatokat és látja el az ülés összehívásával és vezetésével kapcsolatos 

teendőket. 

Az elnök és az alelnök együttes akadályoztatása esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze 

és vezeti. 

 

5.5. A társulás munkaszervezete, vagyis a társulás székhelyének polgármesteri hivatala ellátja 

a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése). 

 

 

6. A társulás működésének szabályai 

 

6.1. A Társulási Tanács évente legalább 2 alkalommal, illetőleg szükség szerint ülésezik. 

 

6.2. A Társulási Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti le. 

A Társulási Tanács tagjait az ülés helyének, időpontjának, napirendjének megjelölését 

tartalmazó, az ülés napját 5 nappal megelőzően kiküldött meghívóval kell összehívni. 

Amennyiben a napirendi pontokhoz írásos előterjesztés áll rendelkezésre azt is csatolni kell a 

meghívóhoz. Rendkívüli esetben az ülés telefaxon vagy elektronikus levélcímre továbbított 

meghívóval is összehívható a következő napra. 

 

6.3. A Társulási Tanács ülését az alábbi esetekben kell összehívni: 

- szükség szerint, de évente legalább két alkalommal,  

- a társulási tanács által meghatározott időpontban, 

- a társulási tanács tagjainak indítványára, amennyiben az indítványt előterjesztők együttes 

lakosságszámának és szavazati jogának aránya meghaladja a lakosságszám és szavazati jog 

1/3-át, 

- jogszabály által előírt esetben. A társulási tanács ülése nyilvános, zárt ülést a Mötv. 46. § (2) 

bekezdésében meghatározott esetekben tarthat. 

 

6.4. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha  

- a székhely településsel együtt  

- a szavazatok több mint felével rendelkező képviselő jelen van. 

 

6.5. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely 

meghaladja a jelenlévő képviselők szavazatainak több mint a felét és a jelenlévő tagok által 

képviselt települések lakosságszáma meghaladja Társulás lakosságszámának több mint felét 

 

6.6. A Társulási Tanács tagjainak minősített többségű döntése szükséges: 

- társulási megállapodás jóváhagyásához,  

- társulási megállapodás módosításához, 



- a társulás megszüntetéséhez, 

- az önkormányzati források mértékének megállapításához, 

- társulásból történő kizáráshoz. 

 

6.7. A Társulási Tanács a 6.6. pontban leírtakon túl: 

- elfogadja szervezeti és működési szabályzatát, 

- dönt a központi orvosi ügyelet működtetési formájáról, 

- évente beszámoltatja a feladatot ellátó megbízottat a központi orvosi ügyelet értékeléséről, 

- eseti adatszolgáltatást kér a központi orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatban felmerült  

kérdésekben, 

- dönt a társulás működését érintő hatáskörébe tartozó egyéb kérdésekben. 

 

6.8. A Társulási Tanács működésének további szabályait szervezeti és működési 

szabályzatban szabályozza. 

 

6.9. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

6.10. A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt  

vehetnek. 

 

 

7. A társulási tanács tagjának jogai és kötelezettségei, az ellenőrzés rendje 

 

7.1. A Társulási Tanács tagjának jogai: 

- a Társulási Tanács tagja részt vehet a Társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak  

meghatározásában, a szervezeti és működési szabályzat megalkotásában. 

- a Társulási Tanács tagja választhat és választható a Társulás tisztségeire, 

- javaslatot tehet a társulást érintő bármely kérdésben,  

- jogosult a társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére, 

- kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet a társulás tisztségviselőihez,  

- jogszabályban meghatározottak szerint betekinthet a társulás dokumentumaiba, irataiba, 

- joga van kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a véleményt jegyzőkönyvben 

rögzíteni kell. 

 

7.2. A Társulási Tanács tagjának kötelességei: 

     - a társulási megállapodásban és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában 

foglaltak betartása, 

- részt venni a Társulás ülésén, azok munkájában, a társulási célok és feladatok közös  

megvalósításában. 

- a Társulási Tanács határozatainak végrehajtása. 

- a társulás működéséhez, feladatellátáshoz szükséges adat 

- és információszolgáltatás, 

- az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése 

 

7.3.A Társulási Tanács elnöke a társulás működéséről, tevékenységéről és gazdálkodási 

helyzetéről évenként tájékoztatja a Társulási Tanácsot, rajtuk keresztül a tagönkormányzatok 

képviselő-testületeit. 

A társulás gazdálkodásáról, a társulás útján ellátandó feladatok teljesítéséről a társulás tagja, a  

társulási tanács tagja az elnöktől tájékoztatást kérhet. Az elnök 30 napon belül köteles a 

tájékoztatást megadni. 

 

8. A társulás illetve a tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése 

 

8.1. A „Háziorvosi Ügyelet Intézményfenntartó Önkormányzati Társuláshoz csatlakozni 

naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet. 



A társuláshoz való csatlakozásról és kiválásról legalább hat hónappal korábban minősített  

többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. 

 

8.2. A társulás megszűnik: 

- ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott 

megszűnési feltétel megvalósult, 

- ha a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározták, 

- a törvény erejénél fogva, 

- bíróság jogerős döntése alapján. 

 

8.3. A Társulási Tanács minősített többséggel a naptári év utolsó napjával fontos okból (pl. a  

társult önkormányzat a költségvetési hozzájárulást nem vagy legalább két ízben késedelmesen 

utalja át) kizárhatja azt a tagot, amelyik a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeinek 

nem tesz eleget, annak ellenére, hogy a kizárásról szóló döntést megelőzően a Társulási 

Tanács már legalább két ízben megfelelő határidő tűzésével felhívta a kötelezettségei 

teljesítésére. 

 

8.4. A társult önkormányzatok jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg kötelezettséget 

vállalnak arra, hogy a 4.10. pontban leírt fizetési kötelezettségeik késedelmes teljesítése 

esetén a késedelemminden napjára a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének 

háromszázhatvanötödrészét kamatként megfizetik a társulás számlájára. 

 

8.5. A társulás illetve tagsági viszony megszűnése esetén a bevitt vagyonnal el kell számolni. 

Ennek kiadására a társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti 

a társulás feladatainak ellátását. 

 

8.6. Ha a társulás feladatát megvalósítva megszűnik, a megszűnés esetén a közös tulajdon 

megszüntetésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény közös tulajdon 

megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

9. A társulás tagnyilvántartása 

 

A társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és a szavazati jog 

megállapításának alapja is. A megállapodás 1. számú mellékletét képező tagnyilvántartás a 

következőket tartalmazza: 

- a település megnevezése, 

- a település lakosságszámát, 

- a település székhelyét, 

- a társult önkormányzatok képviselő 

- testületei által delegált tagokat (polgármestereket), 

- a szavazati jog mértékét. 

 

10. A társuló önkormányzatok kijelentik, hogy jelen megállapodással kapcsolatos vitás 

kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetések révén igyekeznek 

megoldani.  

Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, a helyi önkormányzatok képviselő-

testületei között a társulás működése során felmerülő vitás kérdésekben  a Budapest Környéki 

Törvényszék dönt.  

 

A jelen megállapodást az önkormányzatok képviselő-testületei nevében eljáró 

polgármesterek, mint az általuk képviselt önkormányzatok akaratával megegyezőt 

aláírásukkal látták el.  

 

Kelt, Újhartyán, 2015.05….. 

 

 



………………………………..  ………………………………………….. 

Újhartyán Város Önkormányzata      Inárcs Nagyközség Önkormányzata 

   polgármestere     polgármestere 

 

 

………………………………  …………………………………………. 

Újlengyel Község Önkormányzata   Kakucs Község Önkormányzata 

    polgármestere     polgármestere 

 

 

záradék:  

A társulási szerződés módosítását a képviselő-testületek az alábbi határozataikkal 

jóváhagyólag elfogadták: 

 

 

A társulási szerződést Újhartyán Város Önkormányzatának képviselő-testülete   1/2014.(I.28.) 

számú határozatával elfogadta. 

 

………………………………….   ……………………………………. 

 polgármester                       jegyző 

 

A társulási szerződést Újlengyel Község Önkormányzatának képviselő-testülete   

14/2014.(II.17.) számú határozatával elfogadta. 

 

………………………………….   ……………………………………. 

 polgármester                       jegyző 

 

A társulási szerződést Kakucs Község Önkormányzatának képviselő-testülete   

14/2014.(II.04.) számú határozatával elfogadta. 

 

………………………………….   ……………………………………. 

 polgármester                       jegyző 

 

A társulási szerződést Inárcs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete   

46/2014.(II.12.) számú határozatával elfogadta. 

 

………………………………….   ……………………………………. 

 

 polgármester                       jegyző 

 

 

1. sz. Melléklet 

Sorszám Önkormányzat Lakosság Székhelye Delegált tagok 

(polgármesterek) 

Szavazati 

jog mértéke 

1. Újhartyán 2779  Schulcz József 23 

2. Kakucs 2807  Dr. Kendéné 

Toma Mária 

24 

3. Újlengyel 1719  Petrányi Tamás 14 

4. Inárcs 4614  dr. Gál Imre 39 

 

 
 

 

 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. május 26-ai ülésére 

 

Tárgy:   Döntés az Önkormányzat 2015-19.-es évekre szóló Stratégiai 

   Ellenőrzési Tervéről 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően szükséges a belső ellenőrzés stratégiai 

ellenőrzési tervét a képviselő-testületnek jóváhagynia. 

 

A nevezett Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján:  

A belső ellenőrzési vezető feladata: a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és 

éves ellenőrzési tervek összeállítása, a költségvetési szerv vezetőjének – helyi 

önkormányzatok esetén képviselő-testület –jóváhagyása után a tervek végrehajtása, 

valamint azok megvalósításának nyomon követése. 

A 30. § (1) bekezdése szerint:  

A belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely – összhangban a 

szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó 

stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre, és az alábbiakat tartalmazza: 

a) a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat; 

b) a belső kontrollrendszer általános értékelését; 

c) a kockázati tényezőket és értékelésüket; 

d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet; 

e) a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi 

feltételek tekintetében; 

f) az a)–c) pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési 

gyakoriságot. 

(2) A stratégiai ellenőrzési tervet szükség szerint felül kell vizsgálni. 

 

A jogszabálynak való megfelelés érdekében Tisztelt Képviselő-testület elé benyújtjuk - a 

belső ellenőri tevékenységet végző Vincent Auditor Kft. által készített - 2015.-2019. évekre 

vonatkozó Stratégiai Ellenőrzési Tervet megvitatás és jóváhagyás céljából. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (05. 26.) Határozata: 

Az Önkormányzat Stratégiai Ellenőrzési Tervének jóváhagyásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete ezen határozat mellékletében 

foglaltaknak megfelelően jóváhagyja az Önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó 

Stratégiai Ellenőrzési Tervét. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  jegyző 

 

 

 

 



A ...../2015. (05. 26.) Kt. Határozat melléklete 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata 

2015-2019. közötti évekre szóló 

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

Kakucs Község Önkormányzata alapvető célja, hogy biztosítsa a település működőképességét, 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott kötelező és önként 

vállalt feladatok ellátásához szükséges források megteremtésével. 

 

Ezek teljesítése érdekében a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső 

kontrollrendszeréről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Bkr.) alapján 

– összhangban az Önkormányzat gazdasági programjával - Kakucs Község Önkormányzata, 

Kakucsi Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési 

szerv belső ellenőrzésére vonatkozó stratégiai terve az alábbiak szerint kerül meghatározásra:  

 

A szervezet hosszú távú célkitűzései:  

 

 a Képviselő-testület tevékenységét a törvényesség, hatékonyság és eredményesség 

szempontjainak szem előtt tartásával végezni;  

 az államháztartáson kívüli szervezetekkel (civil szervezetekkel, alapítványokkal), 

gazdasági társaságokkal, egyházakkal történő együttműködés;  

 kistérségi, regionális és nemzetközi együttműködés erősítése;  

 szolgáltató közigazgatás fejlesztése;  

 lakossággal való kapcsolattartás;  

 nevelésbe történő befektetés;  

 a sport, mint az egészséges életmód és életminőséget meghatározó tényező biztosítása;  

 közművelődés elérhető minőséggel;  

 a szociális ellátásoknál a rászorultság és az emberközpontúság elvének érvényesítése;  

 településüzemeltetési feladatok ellátása;  

 vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás biztosítása;  

 járdák, úthálózat fejlesztése;  

 környezetvédelem, közterület- és parkgondozás gondozottabb, rendezettebb ellátása, 

valamint a gondozás alá vett területek bővítése;  

 környezetvédelemmel összefüggő beruházások, szennyvízcsatorna-hálózat európai 

szintű megvalósítása, hulladéklerakási technológia kialakítása, valamint a megújuló 

energia-program kidolgozása és megvalósítása;   

 intézményfejlesztési célok megvalósítása, műemlékvédelem biztosítása;  

 akadálymentesítés továbbfejlesztése, az egészségügy és sportolási lehetőségek 

fejlesztése; 

 pénzügyi- és vagyongazdálkodás, továbbá a költségvetési politika stabilitása, illetve 

önerőképesség növelése.  

  

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja: 

 

 hozzájáruljon az Önkormányzat által kitűzött stratégiai célok eléréséhez, melyek a 

gazdasági programban és a különböző koncepciókban kerültek megfogalmazásra, 

 a gazdálkodással kapcsolatos feladatok szabályszerűségének biztosítása a 

működőképesség és pénzügyi egyensúly megteremtése érdekében, 

 vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének 

gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét, 

 a pénzügyi egyensúlyi helyzetet befolyásoló döntésekkel kapcsolatos feltárt kockázati 

tényezők elemzése, 

 a feladatok gazdaságos, hatékony és eredményes ellátásának megalapozása, 



 vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását 

és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát, 

 a belső kontrollrendszer működésének és hatékonyságának folyamatos vizsgálata, 

 az önkormányzat bevételei között jelentős állami támogatás igénylése és elszámolása 

szabályszerűségének ellenőrzése, 

 a pénzügyi és számviteli rendszer szabályozottságának ellenőrzése, figyelemmel a 

jogszabályi változásokra, 

 ajánlásokat, javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok 

megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok 

megelőzése, illetve feltárása érdekében, 

 szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény ellenőrzések, valamint 

informatikai rendszerellenőrzések elvégzése, 

 a korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok, javaslatok hasznosulásának 

kontrollja, 

 az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai gazdaságos, hatékony és 

eredményes végrehajtásának elősegítése, 

  az önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai működésének folyamatos 

ellenőrzése, 

 az intézményrendszer működésének, gazdálkodásának helyzetéről megfelelő áttekintés 

nyújtása, 

 a hatályos jogszabályok, önkormányzati rendeletek és belső szabályzatok maradéktalan 

betartatása, 

 az adott szervezet keretein belül racionális feladatellátás szorgalmazása, 

 a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás vizsgálata, 

 a külső és belső ellenőrzések javaslatai alapján megtett intézkedések nyomon követése. 

 

A belső kontrollrendszer értékelése: 

 

A belső kontrollrendszer működtetésének célja, hogy az önkormányzat és intézményei: 

 a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsák 

végre, 

 teljesítsék az elszámolási kötelezettségeket, 

 megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű 

használattól. 

 

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki 

köteles – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő 

 kontrollkörnyezetet, 

 kockázatkezelési rendszert, 

 kontrolltevékenységeket, 

 információs és kommunikációs rendszert, 

 monitoring rendszert 

kialakítani és működtetni. 

 

A Bkr. 8. §-a a belső ellenőrzés feladatának határozza meg a belső kontrollrendszerek 

jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelő kiépítésének, működésének elemzését, 

vizsgálatát, értékelését, továbbá a belső kontrollrendszerek gazdaságos, hatékony és 

eredményes működésének elemzését, vizsgálatát, értékelését. 

 

A belső ellenőrzés az önkormányzat céljainak elérése érdekében a Polgármesteri Hivatalnál és 

az intézménynél a soros ellenőrzések alkalmával elemzi, vizsgálja és értékeli a 

kockázatkezelési, (pénzügyi) irányítási és kontroll eljárások működését, beleértve a 

folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE) is. 

 

A kockázati tényezők és értékelésük: 



 

A stratégiai ellenőrzési terv kialakításakor figyelembe vett kockázati elemek az alábbiak: 

 gazdasági, jogi és szabályozási, politikai környezet változása, 

 az önkormányzatok feladatainak változása, strukturális átrendeződése, 

 a szervezet, a működés összetettsége, 

 a számviteli rendszerek megbízhatósága, 

 a szabályozottság hiánya, 

 a szervezet állandósága, 

 az információáramlás és információnyújtás elégtelensége, 

 a dolgozók képzettsége, gyakorlottsága és hozzáértése, 

 az általános külső és belső ellenőrzési környezet, 

 a működési környezet kockázatai, 

 az elemi csapásokból eredő kockázatok. 

 

Működési kockázati tényezők azonosítása: 

 

Belső kontrollhoz kapcsolódó 

 

- Célkitűzések elérésének elősegítésére tervezett belső kontrollok megléte, működése, 

eredményessége, a problémák megelőzésére, észlelésére és kijavítására, a kellemetlen 

események megelőzésére, kezelésére gyakorolt hatás. 

 

Pénzügyi és gazdasági 

 

- Likviditás, forgó,- és tőkeeszközök értéke, bevételek nagysága, kiadások alakulása, 

vagyongazdálkodás észszerűsége. 

 

Működésben bekövetkezett változások 

 

- A különböző munkafolyamatokban történt változások hatása milyen mértékben 

befolyásolta a szervezet működését. 

 

Környezeti, külső hatások 

 

- A más szervekkel való kapcsolat kialakítása (közbeszerzés), a megfelelő jogi, gazdasági, 

informatikai, pénzügyi-számviteli rendszer kialakítása, komplexitása. 

  

Történeti áttekintés, munkatársak tapasztalatai 

 

- Az előforduló hibák, szabálytalanságok korrigálását, a különféle változtatást is magába 

foglaló aggályok megszüntetését segítette-e a szervezet munkatársainak képzettsége, 

tapasztalata. 

 

Magatartás  

 

- Az ellenőrzés külső szolgáltatóval történő megszervezésének hatása a belső ellenőrzésre, 

más munkatársakkal szemben tanúsított hozzáállás, elszámoltathatóság, megbízhatóság, 

és kontroll érvényesítése. 

 

1. Kontroll értékelése 2. Változás (integráció) 

1. Megfelelő és eredményes 1. Stabil rendszer, kis változások 

2. Közepes, néhány hiányossággal 
2. Kis változások, de nem rendszerek, vagy 

jelentősek 

3. Gyenge 
3.  A munkatársak személyét, a szabályzást 

és a folyamatokat érintő jelentős változások 



Súly: 5 Súly: 4 

 

3. A rendszer komplexitása 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 

1. Nem komplex 
1. Alacsony mértékű, nem befolyásol más 

rendszereket 

2. Közepesen komplex 2. Közepes mértékű 

3. Nagyon komplex 
3.  Nagy mértékű a rendszer közvetlen 

kapcsolatban áll más fontos rendszerekkel 

Súly: 4 Súly: 3 

 

5. Költségszint 6. Külső, illetve harmadik fél által 

gyakorolt befolyás 

1. Alacsony 1. Alacsony 

2. Közepes 2. Közepes 

3. Magas 3. Magas 

Súly: 6 Súly: 2 

 

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 8. Vezetés aggályai a rendszer működését 

illetően 

1. 1 évnél kevesebb 1. Alacsony szintű 

2. 1 év 2. Közepes szintű  

3. 2 év 3. Magas szintű 

4. 3 év  

5. 3 évnél több  

Súly: 2 Súly: 3 

 

9. Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 

10. Jövőbeni döntésekre és eseményekre 

gyakorolt hatás 

1. Kicsi 1. Kicsi 

2. Közepes 2. Közepes 

3. Nagy 3. Jelentős 

Súly: 4 Súly: 3 

 

11. Munkatársak tapasztalata és 

képzettsége 

12. Közvélemény érzékelése 

1. Nagyon tapasztalt és képzett 1. Alacsony 

2. Közepesen tapasztalt és képzett 2. Közepes 

3. Kevés vagy semmilyen tapasztalat 3. Magas 

Súly: 3 Súly: 4 

 

 

Ssz. Kockázati tényezők 
Kockázati 

tényező 

Alkalmazott 

súly 
Ponthatár 

   1.  Kontrollok értékelése 1 - 3 5 5 - 15 

   2. Változás – átszervezés 1 - 3 4 4 - 12 

   3. A rendszer komplexitása 1 - 3 4 4 - 12 

   4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 - 3 3 3 -   9 

   5. Bevétel és költségszint 1 - 3 6 6 - 18 

   6. Külső ill. harmadik fél által gyakorolt hatás   1 - 3 2 2 -   6 

   7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 - 5 2 5 - 10 

   8. Vezetőség aggályai 1 - 3 3 3 -   9 

   9. Pénzügyi szabálytalanságok valósszínűsége 1 - 3 4 3 - 12 

 10. Jövőbeni döntésekre és eseményekre gyakorolt 

hatás 

1 - 3 3 3 -   9 



 11. Munkatársak tapasztalata, képzettsége 1 - 3 3 3 -   9 

 12. Közvélemény érzékelése 1 - 3 4 3 – 12 

  

Minimum pontszám: 43 Maximum pontszám: 129 

 

A fenti táblázat keretet ad a konkrét feladatok meghatározásánál alkalmazott táblázatokhoz.  

 

A táblázatban szereplő pontszámok mutatják az adott témára vonatkozóan a kockázatot. 

Minél magasabb a pontszám, illetve az összes pontszám és a maximum elérhető pontok 

hányada, annál magasabbnak tekinthető a kockázat.  

 

Egy rendszer kockázati tényezőjének mértéke: 

 

43-72 Alacsony 

72-101 Közepes 

101-129 Magas 

 

 

A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési terv: 

 

Az ellenőrzés célja a jogszabályokban, illetve szabályzatokban előírtaknak mind magasabb 

szinten történő megfelelés. Ezért törekedni kell az ellenőrzések minél tökéletesebb 

előkészítésére, az egységes eljárások kialakítására, valamint a vizsgálati eljárások, módszerek, 

a belső ellenőrzési jelentések tartalmi követelményeinek biztosítására a belső ellenőrzési 

kézikönyvben, a nemzetközi – és a hazai belső ellenőrzési standardok és a nemzetgazdasági 

miniszter által kiadott útmutatókban foglalt előírásoknak megfelelően. 

 

A szükséges ellenőri létszám és az ellenőri képzettség felmérése:  

 

A belső ellenőrzési feladatokat külső szakértő cég látja el (Vincent Auditor Kft.), a 

jogszabályi követelményeknek megfelelő felsőfokú iskolai végzettséggel, szakmai 

képzettséggel, belső ellenőri regisztrációval és több éves költségvetési gyakorlati 

tapasztalattal rendelkező belső ellenőrök biztosításával. 

Az ellenőri kapacitás lefedi az önkormányzat ellenőrzési igényeit.  

 

A belső ellenőrök hosszú távú képzési terve: 

 

A belső ellenőrzési feladatot jelenleg ellátó személyek rendelkeznek a Bkr. 24. § pontban 

előírt végzettséggel. 

A feladat elvégzéséhez szükséges a folyamatos továbbképzés, a jogszabályok és a változások 

ismerete. A központilag szervezett kötelező oktatásokon, ellenőrzési konzultációkon 

ellenőrzési értekezleteken való részvételét a vállalkozás megköveteli és biztosítja. A 

regisztrált belső ellenőrök évenkénti továbbképzésén a részvétel kötelező. 

 

A költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásba vételét és 

kötelező szakmai továbbképzését a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet írja elő. A 

továbbképzéseken való részvételek során törekedni kell a belső ellenőrzés speciális 

ismeretkörének bővítésére. 

 

Az ellenőrzés tárgyi és információs igénye: 

 

Az ellenőrzött szervek kötelesek a helyszíni ellenőrzések alkalmával az ellenőrök számára 

megfelelő munkakörülményeket biztosítani (Bkr. 28. § e) bekezdés). 

 

Tárgyi igények biztosítása:  



a belső ellenőrzést végző vállalkozás biztosítja a feladat ellátásához szükséges tárgyi 

feltételeket. 

 

Információs igények biztosítása: 

A belső információk az Önkormányzat polgármesterével, jegyzőjével, illetve az 

intézményvezetővel történő személyes kapcsolattal, a beszámolók, költségvetések, az aktuális 

alap dokumentumok, átadásával biztosítható. 

 

A külső információs igényt a jogszabály-figyelési, konzultációs és továbbképzési lehetőségek 

biztosítják.  

Az ellenőrzések alatt a szükséges adatokhoz való hozzáférés biztosított. 

 

Az ellenőrzés által vizsgálandó területek (prioritások), ellenőrzések gyakorisága: 

 

Elsődleges szempont az ellenőrzés működtetését illetően, hogy biztosítsa az önkormányzat, 

illetve az intézmények rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, 

hatékony és eredményes felhasználását. 

 

Az intézmények ellenőrzésekor a vizsgálandó területek meghatározásánál a vonatkozó 

jogszabályi előírásokon felül figyelembe kell venni a fenntartott intézményi szervezet 

struktúrájában vagy tevékenységében bekövetkező változásokat is. 

 

 a szabályozottság aktualizálása és érvényesülése a gyakorlatban, 

 az operatív gazdálkodás szabályainak betartása, 

 a feladatalapú állami hozzájárulások és támogatások igénylése és elszámolása 

jogszabályi előírásoknak való megfelelése,   

 a pénzügyi-gazdasági ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése, 

felszámolása érdekében megtett intézkedések végrehajtását ellenőrizni kell, 

 a belső kontrollrendszer működtetéséhez előírt belső szabályzatok meglétének 

ellenőrzése, valamint a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működésének 

értékelése, 

 a gazdálkodási szempontból lényeges hatású feladatok, területek ellenőrzése, 

 a költségvetési év eredményeként keletkezett pénzmaradvány vizsgálata, az 

összetevők keletkezésének elemzése, 

 külső ellenőrzések megállapításait követő intézkedések eredményességének vizsgálata, 

 közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások ellenőrzése, 

 az EU-s forrásokkal megvalósuló fejlesztési feladatok teljesítésének ellenőrzése. 

 

 

Ellenőrizendő folyamat kockázati értéke  Ellenőrzés gyakorisága 

Magas évente 

Közepes 2-3 évente 

Alacsony 3-4 évente 

 

Az ellenőrzések kiemelt területeit minden évben felül kell vizsgálni és a megváltozott 

feladatokhoz, körülményekhez igazítani. 

 

Kakucs, 2015. .............................. 

 

Készítette: Jóváhagyta: 

  

…………………………. …………………….. 

Lisztes-Tóth Linda Farkasné Szabó Mária 

belső ellenőrzési vezető jegyző 

Vincent Auditor Kft. költségvetési szerv vezetője 



 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2015. május 26-ai ülésére 

 

 

Tárgy:   Döntés a 2014. évi önkormányzati közbeszerzésekről szóló 

statisztikai összegezésről 

 

Előterjesztő:  Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének 

szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves 

statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. § (1) bekezdése a 

következőket írja elő: „36. § (1) Az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről e rendeletben 

meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet 

legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a (Közbeszerzési) 

Hatóságnak.” 

Az előzőekben ismertetett törvényi előírásnak és a Közbeszerzési Szabályzat előírásainak 

megfelelően elkészült a 2014. évi közbeszerzésekre vonatkozó éves statisztikai összegzés, 

melyet jelen előterjesztésemhez mellékelek. 

A 2014. évi közbeszerzéseink: az óvoda bővítése és az óvoda eszközbeszerzése. 

 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (05. 26.) Határozata: 

A 2015. évi önkormányzati közbeszerzésekről szóló statisztikai összegezés elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi közbeszerzéseinek éves 

statisztikai összegzését a határozat melléklete szerint elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az éves statisztikai összegzésnek a 

Közbeszerzési Hatósághoz történő megküldéséről, valamint a www.kakucs.hu oldalon történő 

közzétételéről. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A …./2015. (…….) Határozat melléklete: 

 

11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez 

 

 

Az éves statisztikai összegezés 

 

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS 

AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME 

 

Hivatalos név: 

 
Kakucs Község Önkormányzata 

 

Postai cím: 

Fő utca 20. 

Város/Község: 

Kakucs 

Postai 

irányítószám: 

2366                    

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett:  Farkasné Szabó Mária, jegyző 

Telefon: +36-29/576-031 

E-mail: 

 

Fax: +36-29/376-051 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

 

A felhasználói oldal címe (URL):  

WWW.KAKUCS.HU 

 

 

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

 

Központi szintű      Közjogi szervezet                         

Regionális/helyi szintű     Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés 

g) pont] 

          

Egyéb                                                  

 

 

II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ 

ÁLTALÁNOS ADATOK 

 

II.1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. XII.-

XIII. fejezete) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab 

számmal kell kifejezni)   

http://www.kakucs.hu/index.php/homepage/hivatal/19-farkasne-szabo-maria


Száma: •••  

Érték:                                 

II.2) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. 

Harmadik része) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, 

arab számmal kell kifejezni)   

Száma: ••2 

Értéke: 63.034.155 

 

III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ 

RÉSZLETES ADATOK 

III.1) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)-IV.2). és IV.4). pontokban írt 

közbeszerzéseket (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, 

arab számmal kell kifejezni)   

III.1.1) Árubeszerzés  

III.1.1.1) Eljárás típusa 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön 

meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli 

tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

••• (száma)  

           (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően 

több használandó)-------------- 

Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben:               ••• (száma)                 (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön 

meg) 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti 

eljárás az alábbiak szerint:   

Nyílt  

Meghívásos  

Gyorsított meghívásos  

Versenypárbeszéd  

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

••1 (száma)  

16.034.155 (értéke) 



Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel 

induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény 

nélküli tárgyalásos  

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően 

több használandó)-------------- 

Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:      ••1 (száma) 16.034.155  (értéke) 

III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint)     ••• (száma)                      (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor 

használandó)------------------------------- 

Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben:           ••• (száma)                 (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

37524000-7 (CPV kód, főtárgy szerint) ••1 (száma) 16.034.155  (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor 

használandó)------------------------------- 

Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:       ••1 (száma) 16.034.155 (értéke) 

 

III.1.2) Építési beruházás  

III.1.2.1) Eljárás típusa 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön 

meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli 

tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

••• (száma)  

           (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően 

több használandó)-------------- 

Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:       ••• (száma)                 (értéke) 

 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön 

meg) 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti 

eljárás az alábbiak szerint:   

••1 (száma)  

47.000.000 (értéke) 



Nyílt  

Meghívásos  

Gyorsított meghívásos  

Versenypárbeszéd  

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel 

induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény 

nélküli tárgyalásos  

---------------(E részből az egyeseljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően 

több használandó)-------------- 

Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben:    ••1 (száma) 47.000.000 (értéke) 

III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) ••• (száma)                 (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor 

használandó)------------------------------- 

Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:  ••• (száma)                 (értéke) 

 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

45000000-7 (CPV kód, főtárgy szerint) ••1 (száma) 47.000.000 (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor 

használandó)------------------------------- 

Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben:     ••1 (száma) 47.000.000 (értéke) 

 

III.1.3) Építési koncesszió 

III.1.3.1) Eljárás típusa 

Uniós eljárásrend (Kbt. XIII. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli 

tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

••• (száma)  

           (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően 

több használandó)-------------- 



Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben:   ••• (száma)            (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön 

meg) 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti 

eljárás az alábbiak szerint:   

Nyílt  

Meghívásos  

Versenypárbeszéd  

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel 

induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény 

nélküli tárgyalásos  

••• (száma)  

           (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően 

több használandó)-------------- 

Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben:         ••• (száma)            (értéke) 

III.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete) 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) ••• (száma)            (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor 

használandó)------------------------------- 

Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben: ••• (száma)            (értéke) 

 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) ••• (száma)            (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor 

használandó)------------------------------- 

Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben: ••• (száma)            (értéke) 

 

III.1.4) Szolgáltatás megrendelés 

III.1.4.1) Eljárás típusa 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön 

meg) 



 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli 

tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

 tervpályázat 

 a Kbt. 19. § (3) bekezdése 

alapján közbeszerzési eljárás 

nélkül megkötött szerződés 

••• (száma)  

           (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több 

használandó)-------------- 

Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben:  ••• (száma)            

(értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön 

meg) 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti 

eljárás az alábbiak szerint:   

Nyílt  

Meghívásos  

Gyorsított meghívásos  

Versenypárbeszéd  

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel 

induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény 

nélküli tárgyalásos  

Tervpályázati eljárás 

••• (száma)  

           (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több 

használandó)-------------- 

Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben:  ••• (száma)            

(értéke) 

III.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete) 



••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) ••• (száma)            (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor 

használandó)------------------------------- 

Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben:  ••• (száma)            

(értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) ••• (száma)            (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor 

használandó)------------------------------- 

Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben: ••• (száma)            

(értéke) 

 

III.1.5) Szolgáltatási koncesszió 

III.1.5.1) Eljárás típusa 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön 

meg) 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti 

eljárás az alábbiak szerint:   

Nyílt  

Meghívásos  

Gyorsított meghívásos  

Versenypárbeszéd  

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel 

induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény 

nélküli tárgyalásos  

••• (száma)  

           (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően 

több használandó)-------------- 

Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:  ••• (száma) 

                (értéke) 

III.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 



••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) ••• (száma)                 (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor 

használandó)------------------------------- 

Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben: ••• (száma)                 

(értéke) 

 

III.2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi 

mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)     

III.2.1) Árubeszerzés 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)  

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d) 

 94. § (4) a) 

 94. § (4) b)  

 94. § (4) c) 

 94. § (4) 

d) 

 

••• (száma)  

                (értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több 

használandó, --------------------------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos árubeszerzés az uniós eljárásrendben: ••• (száma)                 

(értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d) 

 94. § (4) a) 

 94. § (4) b)  

 94. § (4) c) 

 94. § (4) 

d) 

 123. §  

 

••1 (száma)  

16.034.155 (értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több 

használandó, --------------------------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben: ••1 (száma) 16.034.155  

(értéke) 

III.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)  

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 89. § (2) c) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d) 

 94. § (3) a) 

 

 94. § (3) b) 

 111. § (3)  

 

 ••• (száma)  

                (értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több 

használandó, --------------------------  



minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az uniós eljárásrendben:  

••• (száma)                           (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)  

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 89. § (2) c) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d) 

 94. § (3) a) 

 

 94. § (3) b) 

 111. § (3)  

 123. §  

 

 ••1 (száma)  

47.000.000 (értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több 

használandó, --------------------------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban:  

••1 (száma) 47.000.000  (értéke) 

 

III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) 

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 89. § (2) d) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d) 

  94. § (3) a) 

 

 94. § (3) b)  

 94. § (5)  

 ••• (száma)  

                

(értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több 

használandó, --------------------------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió az uniós eljárásrendben:  

••• (száma)                           (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 89. § (2) d) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d)  

 94. § (3) a) 

 

 94. § (3) b)  

 94. § (5)  

 123. §  

 

 ••• (száma)  

                

(értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több 

használandó, --------------------------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 



Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:  

••• (száma)                           (értéke) 

 

 

 

 

IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

IV.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós 

értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak 

szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban,, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások 

szerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve): 

                                    

IV.3) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a 

szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.4) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték 

írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.5) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám 

érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

IV.5.1) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra szerződéses 

feltételként                                                                               

 

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.5.2) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra bírálati 

részszempontként/alszempontként                                                                            

 

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.5.3) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás 

részeként                                                                          

 

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     



IV.5.4) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági 

feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési 

beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)                              

 

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.5.5) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági 

feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés  igazolásával   

 

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

 

IV.5.6) Zöld közbeszerzések [IV.5.1)–IV.5.5) pontok] összesen 

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

 

IV.6) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a 

szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

IV.6.1) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként                                                                               

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.6.2) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra bírálati 

részszempontként/alszempontként                                                                          

 

 

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.6.3) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás 

részeként                                                                           

 

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.6.4) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra alkalmassági feltételként                                                                             

 

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.6.5) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra  védett foglalkoztatók 

számára fenntartott közbeszerzés útján           

 

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     



IV.6.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.6.1)–IV.6.5) 

pontok] összesen 

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.7) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések 

(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell 

kifejezni)  

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 60. §-

ának (5) bekezdésével összefüggésben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a 

szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 122. 

§-ának (9) bekezdése) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-

ban, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.10) AZ ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: ••••/••/••  (év/hó/nap) 
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  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. május 26-ai ülésére 

 

 

Tárgy:   Döntés a Munkaruhajuttatási Szabályzatról 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 
    

Előkészítő:  Prohászka Petra önkormányzati referens 
 

Szavazás módja:  egyszerű többség  
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény nem tartalmaz tételes rendelkezést arra 

vonatkozóan, hogy a munkáltató köteles lenne a munkavállalónak munkaruhát juttatni, de azt 

előírja [Munka tv. 51. § (1)-(2)-(4) bekezdés], hogy a munkavégzéshez szükséges feltételeket, 

az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit biztosítania 

kell, illetve a munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a 

munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel. 

 

Ezen kívül még a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79. §-a 

rendelkezik úgy, hogy a végrehajtási rendelet előírhatja a munka jellegére tekintettel 

biztosítandó formaruha-juttatást; a munka- és formaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az 

egyes ruhafajtákat, a juttatási időket, valamint a juttatás egyéb feltételeit a kollektív szerződés, 

ennek hiányában a munkáltató állapítja meg.  

 

A fentiek alapján kérjük T. Képviselő-testületet, hogy a Munkaruhajuttatási Szabályzatot 

elfogadni szíveskedjék. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (05. 26.) Határozata: 

Az Önkormányzat Munkaruhajuttatási Szabályzatának elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete ezen határozat mellékletében 

foglaltaknak megfelelően elfogadja az Önkormányzat Munkaruhajuttatási Szabályzatát. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A ...../2015. (05. 26.) Kt. Határozat melléklete 

 

Kakucs Község Önkormányzatának 

MUNKARUHAJUTTATÁSI SZABÁLYZATA 

 

I. fejezet 

Jogszabályi hivatkozás 

A munkaruha szabályzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. alapján készült.  

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 165. §-ának (2) bekezdése szerint, ha a munka a 

ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a munkavállalónak 

munkaruhát köteles biztosítani. 

Jelen szabályzat célja, hogy részletesen szabályozza az egyes juttatási alanyok körét, a jogosultság 

körülményeit, továbbá a juttatások igénybevételének módját. 

II. fejezet 

1. § 

A szabályzat hatálya 

 

(1) A szabályzat kiterjed Kakucs Község Önkormányzatánál (továbbiakban: Önkormányzat) 

munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott technikai dolgozókra, védőnőre, 

gyermekorvosi asszisztensre, szociális étkezésben közreműködő munkavállalókra és az egyéb 

közfoglalkoztatásban álló foglalkoztatott munkavállalókra. 

(2) A szabályzat hatálya nem terjed ki a más munkáltató állományába tartozó, de az Önkormányzatnál 

egyéb munkaszerződés szerint munkát végzőkre. 

2. § 

Általános rendelkezések 

 

(1) A munkaruhát a fenntartó természetben biztosítja. 

(2) Az újonnan belépő munkaruha-ellátásra jogosult dolgozóknak (abban az esetben, ha olyan 

munkakörbe helyezik, amelyben a dolgozók munkaruha-ellátásban részesülnek) a munkaviszony 

kezdetétől kell a munkaruhát biztosítani. 

(3) A munkaruha a kihordási idő elteltéig az Önkormányzat tulajdonát képezi. 

(4) A dolgozó köteles a munkaruhát megőrizni, és a rongálódásoktól megóvni. A munkaruha mosása, 

tisztítása a dolgozó kötelessége. A munkaruhát a dolgozó csak a munkahelyén használhatja, azt csak 

mosás vagy tisztítás céljából viheti haza. A dolgozót a juttatási idő alatt teljes anyagi felelősség terheli. 

(5) Részfoglalkozású dolgozó munkaruha-kihordási ideje időarányosan hosszabbodik meg. 

(6) Ha a dolgozó munkaviszonya a munkaruha kihordási ideje előtt megszűnik – kivéve nyugdíjazást, 

a dolgozó halálát, illetve azt az esetet, ha a dolgozó önhibáján kívül (pl. leépítés vagy megszűnt 

munkahely miatt) történik –, a munkaruhát a dolgozónak meg kell váltania. A megváltási ár hónapokra 

kerekítve az időarányosan hátralévő érték. 

(7) Próbaidő alatt az esetleg kiadásra kerülő munkaruhajuttatással kapcsolatban a munkáltatónak és a 

munkavállalónak egyedileg kell megállapodni. Pl. a kiadott munkaruha értékét időarányosan a 

dolgozó visszatéríti. 

(8) Ha az alkalmazotti jogviszonyt határozott időre létesítették, munkaruha csak abban az esetben jár, 

ha a kihordási idő nem haladja meg a határozott időre létesített jogviszony időtartamát. 

(9) Azon munkakörökben, ahol védőruha biztosítása kötelező, a védőfelszerelést a fenntartó valamint 

az intézményvezető biztosítja. A védőfelszerelés Kakucs Község Önkormányzata tulajdonát képezi, 

kihordási ideje nincs, a munkavállaló tulajdonába nem kerülhet. Szakszerű és rendeltetésszerű 

használatáért és megóvásáért a munkavállaló felelősséggel tartozik. 



(10) Az egyéni védőeszköz tisztításáról, karbantartásáról a használó köteles gondoskodni anyagi 

felelőssége mellett. Ha az egyéni védőeszköz védelmi funkcióját már nem tölti be, a használó köteles 

vezetőjének jelezni, aki annak pótlásáról köteles gondoskodni. A védőruházatot, egyéni védőeszközt a 

munkába lépést követően a munkavállaló rendelkezésére kell bocsátani. 

3. § 

Fogalmi meghatározások 

 

(1) A szabályzattal összefüggésben az alábbi fogalmi meghatározások definiálhatóak: 

a) munkaruha: munkavégzéshez biztosított ruházat, amelyet a munkáltató a jogszabályi 

előírások alapján biztosít 

b) kihordási idő: a ruházati cikkek elhasználódásra vonatkozóan meghatározott idő a 

tevékenység figyelembevételével  

c) lejárati idő kezdete: a vásárlás időpontjától 

d) vásárlásra fordítható összeg: a szervezeti egység vezetője határozza meg 

e) kihordható mennyiség: az engedélyezett megvásárolható ruházat mennyisége 

4. § 

A munka-, és formaruha juttatásra jogosító munkakörök, az egyes ruhafajták, a kihordás ideje 

 

(1) A munkaruhák kihordási ideje az alábbiak szerint alakul: 

Munkaruha Kihordási idő (hó) 

Esőkabát 36 

Kétrészes munkaruha 12 

Munkaköpeny, óvónő-dajka 12 

Télikabát 36 

Kabát 36 

Mellény 24 

Póló 6 

Nadrág 12 

Sapka 12 

Bakancs 24 

Cipő 24 

Papucs 12 

Csúszásmentes cipő 6 

Munkaköpeny 12 

Védősapka 12 

Kötény 12 

 

(2)  A technikai csoport munkaruházata 

a) A Technikai Csoport állományába tartozó, karbantartási és üzemeltetési, valamint takarítói 

feladatokat ellátó dolgozók részére 24 hónapos kihordási idővel két öltözet kétrészes 

munkaruha (kabát + nadrág) jár, amely a „Technikai Csoport Kakucs” felirattal kerül 

beszerzésre. 

b) A Technikai csoport munkaruházata továbbá az alábbiak szerint alakul: 

a. gumitalpú bakancs 

b. gumicsizma 

c. nadrág 

d. kabát 

e. télikabát 

f. mellény 

g. póló 

h. sapka 

i. kesztyű 

(3) Védőnői, gyermekasszisztensi szolgálat munkaruházata 



a) A szolgálati munkaruházatba az alábbi tételek tartoznak: 

a. köpeny: 2 db 

b. csúszásmentes cipő (kismama cipő): 1 db 

c. Póló: 2 db 

(4) Óvónő - dajka munkaruházata: 

a) Az óvónők és dajkák részére 12 hónapos kihordási idővel az alábbi ruházatokat juttatják: 

a. csúszásmentes cipő (kismama cipő): 1 db 

b. munkaköpeny: 2 db 

c. fehér póló: 2 db 

(5) Szociális étkezésben közreműködők munkaruházata 

a) A Szociális étkezésben közreműködő dolgozók részére 12 hónapos kihordási idővel az alábbi 

ruházatokat juttatják: 

a. csúszásmentes cipő (konyhai cipő) 

b. munkaköpeny: 2 db 

c. védősapka 

d. védőkesztyű (lánckesztyű) 

e. kötény: 2 db 

f. nadrág: 1 db 

g. fehér póló: 2 db 

(6) Közfoglalkoztatásban állók munkaruházata 

a) A közfoglalkoztatásban állók számára az Önkormányzat a munkavédelmi előírásoknak 

megfelelő védőruhát, védőfelszerelést biztosít. 

5. § 

Pénzügyi, számviteli rendelkezések 

 

(1) A munkaruházati kereskedelmi cég által megküldött számla alapján az Önkormányzat pénztárosa a 

tényleges vásárlásra vonatkozó adatokat feldolgozza – a kedvezményezett adatait, a kihordás idő 

megkezdését, illetve a vásárolt termék összegét, típusát a nyilvántartásba veszi, – a számlát  és az 

analitikus nyilvántartást kezeli. 

 

6. § 

A védőszemüveg 

(1) A Munkaszervezet foglalkoztatottai a foglalkozásegészségügyi orvos javaslata alapján jogosultak a 

képernyő előtti munkavégzésre tekintettel a védőszemüveg költségeinek megtérítésére, vagy a 

költségekhez való hozzájárulásra. 

(2) A védőszemüveg költségeinek megtérítéséhez az szükséges, hogy az alkalmazott szem- és 

látásvizsgálatot végeztessen a foglalkozás-egészségügyi orvos javaslatára, valamely általa 

megválasztott szemészeti, látás-egészségügyi intézményben vagy szemész szakorvosnál. 

(3) A védőszemüveg költségein orvos által névre szólóan igazolt, illetve javasolt, a képernyő előtti 

munkavégzéshez rendeltetésszerű használatához szükséges költséget, legfeljebb a mindenkori 

köztisztviselői alapilletménnyel megegyező összeget kell érteni.  

(4) A védőszemüveg költségeinek megtérítésére annak a foglalkoztatott részéről történt beszerzését 

követően, számla ellenében kerülhet sor.  

(5) A védőszemüveg elhasználódásának időtartama: 2 év.  

(6) Egyebekben a védőszemüveg költségeinek megtérítése és ennek feltételei tárgyában a képernyő 

előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló jogszabályok 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

7. § 

Egyéb rendelkezések 

 



(1) A munka-, formaruha a kihordási idő után a kedvezményezett tulajdonába megy át térítésmentesen. 

(2) 

a) Ha a foglalkoztatott jogviszonya a juttatási idő letelte előtt megszűnik, akkor időarányosan 

köteles a ruházatra vonatkozó költséget visszatéríteni. Ezen összeg a vásárlást korábban 

engedélyező szervezeti egység működési keretére kerül átvezetésre. 

b) Nyugdíjba vonuló munkavállaló esetében a szervezet vezetője engedélyezheti, hogy az esetleg 

fennmaradó munka-, formaruha tartozás elengedésre kerüljön. 

(3) A személyre szólóan kiadott ruházati cikk/ek tisztításáról, karbantartásáról, állagmegóvásáról a 

kedvezményezett saját költségén köteles gondoskodni. 

(4) Ha a munkaruha a rendeltetésszerű használat során megrongálódik, a ruházat leselejtezhető, a 

ruházat pótlását a szervezeti egység vezetője engedélyezheti. Amennyiben viszont a munkavállalónak 

felróhatóan rongálódott meg, vagy válik használhatatlanná a munkaruházat, abban az esetben annak 

pótlásáról a dolgozó a saját költségén kell, hogy gondoskodjon. 

III. fejezet 

Záró rendelkezés 

(1) Jelen juttatási rend kihirdetésével a korábbi szabályozások hatályon kívül kerülnek. 

(2) Jelen szabályzatot a Képviselő-testület a 2015. május 26-án megtartott ülésén fogadta el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

a 2015. május 26-ai ülésére 

 

 

Tárgy:  Döntés a Kakucsi Általános Iskola végzős tanulóinak kitüntetésére tett 

iskolai javaslatról 

 

Előterjesztő:  Dr. Kendéné Toma Mária polgármester   

   Marton Ilona iskolaigazgató  

 

Szavazás módja:  minősített többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 1/2012. (I. 18.) 

önkormányzati rendelet alapján a Képviselő-testület dönt - többek között - a „Rónay György” 

Kitüntető Díj és „Jó tanuló, jó sportoló” Kitüntető Díj adományozásáról. 

 

A Rendelet alapján a „Rónay György” Kitüntető Díjat a Képviselő-testület a helyi általános 

iskola azon végzős tanulójának adományozza, aki kiemelkedő tanulmányi és közösségi 

munkájával a Kakucsi Általános Iskola és Kakucs község hírnevét Magyarországon vagy 

külföldön öregbítette. 

 

A „Jó tanuló, jó sportoló” Kitüntető Díjat a Képviselő-testület olyan, a Kakucsi Általános 

Iskolában tanuló diák részére adományozza, aki 

a) minimum 3,75-ös tanulmányi átlagot ért el, de közepesnél rosszabb jegye egyetlen 

tárgyból sem volt, 

b) akinek a szorgalma és magatartása legalább jó, 

c) akit a sporthoz folyamatos, példamutató, kiemelkedő viszonyulás jellemez, 

d) aki tagja valamelyik sportklubnak vagy sportegyesületnek és 

e) aki a körzeti versenyekről továbbjutott. 

 

A díjazottak személyére az iskola igazgatója tesz javaslatot. 

 

Mindkét díjat a tanévzáró ünnepségen a polgármester, vagy - akadályoztatása esetén - az 

iskola igazgatója adja át. 

 

 

Marton Ilona igazgató asszony a mellékelt megkeresések alapján megküldte az iskola 

javaslatát a kitüntetésre javasolt diákokra. 

 

Kérjük az előterjesztés és a határozati javaslatok megvitatását és elfogadását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 

 

„Tisztelt polgármester Asszony!  Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatom Önöket a - Kakucs Község által alapított - RÓNAY-DÍJ adományozása 

tárgyában. 

 

A 2014/2015-ös tanévben ballagó tanulók nyolc éves tanulmányi- és közösségi munkáját 

értékelve az alábbi tanulók aspiráltak a díj elnyerésére, mely egyben sorrendiséget is jelez:   

 

1. Takács Tímea       218.5 pont 

2. Bencze Nikolett    192.9 pont 

3. Babai Bernadett   191.6 pont 

4. Pöppl Barbara      182.6 pont 

      

A pontszámok ismeretében az idei tanévben  tantestületünk nem javasolja a Rónay-díj 

átadását. Az előző évek pontszámai tükrében -volt 427 , de átlagban 280-320 pont is- a díj 

megbecsülése és értéke e döntés meghozatalára késztetett bennünket. 

 

A négy tanuló teljesítményét  nagyra értékeljük, értéküket korántsem szeretnénk kisebbíteni. 

Tisztelettel kérjük a KÉPVISELŐ-TESTÜLET valamennyi tagját, hogy munkájuk 

elismeréseként könyvjutalomban szíveskedjenek őket részesíteni /eddigi szokásrend 

alapján 8-10 ezer Ft/fő értékben/. 

 

Kérésünket annak reményében nyújtom be, hogy számunkra kedvező elbírálásban részesül. 

 

2. 

 

Tisztelt polgármester Asszony!  Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatom Önöket a - Kakucs Község által alapított -„JÓ TANULÓ-JÓ SPORTOLÓ „DÍJ 

adományozása tárgyában. 

 

A 2014/2015-ös tanévben kiemelkedő sporttevékenysége és jó tanulmányi eredménye 

elismeréseként  tantestületünk a cím elnyerésére: 

 

Vozár Sándor  

8.osztályos tanulót javasolja. 

 

Javasolt tanuló 7 év alatt olyan magasra küzdötte fel magát a bírkózás sportágban, hogy 

ma már országos versenyek győztese, helyezettje. Mind ez mellett tanulmányaiban is 

példát mutat kortársai számára. Sporttevékenységét a továbbiakban is élsportolóként 

kívánja folytatni. 

 

Kérjük a Képviselő-testület szíves támogatását! 

 

   

                                             

   Köszönettel: Marton Ilona  intézményvezető” 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2015. (…..) Határozata: 

Általános iskolai ballagó diákok könyvjutalomban való részesítéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

- tanulmányi és közösségi munkájuk elismeréseként - 2015. évben 

könyvjutalomban részesíti 

Takács Tímea    

Bencze Nikolett 

Babai Bernadett 

Pöppl Barbara 

tanulókat, 

a Kakucs Községi Általános Iskola végzős diákjait. 

 

A jutalom átadására az iskola tanévzáró és ballagási ünnepélyének keretében kerül sor. 

 

A Képviselő-testület a jutalomkönyvek költségére az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésében az általános tartalék terhére 32.000 Ft-ot különít el. 

 

Határidő:   a határozatban foglaltak szerint 

Felelős:  Polgármester, Iskolaigazgató 

 

 

2. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2015. (…..) Határozata: 

Általános iskolai tanuló „Jó tanuló, jó sportoló” Díjban való részesítéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

– tanulmányi és sporteredményei elismeréseként - 2015. évben 

„Jó tanuló, jó sportoló” Díjat adományoz 

Vozár Sándor  

tanulónak, 

a Kakucsi Általános Iskola végzős diákjának. 

 

A jutalom átadására az iskola tanévzáró és ballagási ünnepélyének keretében kerül sor. 

 

A Képviselő-testület az oklevél mellé járó jutalomkönyv költségére az Önkormányzat 2015. 

évi költségvetésében az általános tartalék terhére 8.000 Ft-ot különít el. 

 

Határidő:   a határozatban foglaltak szerint 

Felelős:  Polgármester, Iskolaigazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. május 26-ai ülésére 

 

Tárgy: Döntés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések érdekében 

pályázat benyújtásáról 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A nemzetgazdasági miniszter - a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 

egyetértésben - pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 

2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti a 

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására – az alábbiak szerint: 

  

1. Pályázók köre  

Települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési 

önkormányzat. 

 

2. A pályázat célja 

Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású, óvodai 

gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és 

kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha) létrehozása vagy 

bővítése, fejlesztése érdekében. 

  

Pályázati alcélok:  

Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése  

a) már működő konyha kapacitásbővítésével,  

b) étkező, étterem kapacitásbővítésével,  

c) új konyha létesítésével, 

d) új étkező, étterem kialakításával,  

e) már működő konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, 

akadálymentesítésével,  

f) étkező, étterem felújításával, akadálymentesítésével, 

g) friss, helyi alapanyagok felhasználását segítő technológia fejlesztéssel,  

h) a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztésével. 

  

A pályázati alcélok esetében a beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is 

igényelhető támogatás.  

 

Jelen pályázat keretében eszközbeszerzésnek minősül: 

 - az egészséges, korszerű táplálkozást támogató technológiai fejlesztésekhez szükséges 

konyhai gépek, eszközök beszerzése,  

- az élelmiszerhigiéniáról szóló szabályozásnak valamint az élelmiszerekkel 

rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló közösségi jogi és 

nemzeti szabályozásnak megfelelő konyhai gépek, eszközök, bútorok beszerzése, 

 - az élelmiszerhigiéniáról szóló szabályozásnak valamint az élelmiszerekkel 

rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló közösségi jogi és 



nemzeti szabályozásnak megfelelő konyhai készletek beszerzése (tálcák, edények, tányérok, 

evőeszközök, poharak stb.),  

- étkező, étterem bútorzatainak beszerzése,  

- a környezetvédelmi szempontokat érvényesítő eszközbeszerzések, így pl. a szelektív 

hulladékkezeléshez, a sütőzsiradék külön gyűjtéséhez, veszélyes hulladék kezeléséhez, 

komposztáláshoz stb. történő eszközbeszerzés.  

 

Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében legfeljebb egy 

feladat-ellátási helyen megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást.  

A pályázatban megjelölt feladat-ellátási helyen több pályázati alcél szerinti részberuházásra is 

igényelhető támogatás.  

 

A Pályázó vállalja, hogy  

- amennyiben a Pályázat olyan fejlesztési célt is tartalmaz, amelyhez építésügyi hatósági 

engedély is szükséges, úgy legkésőbb 2015. szeptember 30-ig a szükséges építésügyi hatósági 

engedéllyel/engedélyekkel fog rendelkezni,  

- a közétkeztetési feladat-ellátás során a környezetvédelmi szempontokat érvényesíti, ennek 

keretében gondoskodik legalább a sütőzsiradék külön gyűjtéséről és elszállításáról, a 

veszélyes hulladék megfelelő kezeléséről, illetve - ahol a hulladékkezelési közszolgáltatás ezt 

lehetővé teszi - a szelektív hulladékgyűjtésről.  

 

3. Keretösszeg  

A Költségvetési törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti jogcímen a pályázati célra 1 000,0 

millió forint áll rendelkezésre.  

 

4. A támogatás formája  

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.  

 

5. A támogatás mértéke  

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra 

jutó adóerő képességétől. 

A pályázat szempontjából az adóerő képesség a 2014. II. negyedéves költségvetési jelentés 

alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti.  

Az egy lakosra jutó adóerő képesség társulás esetében a Pályázóra (a székhely szerinti 

települési önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra. 

A Pályázó általános forgalmi adó (továbbiakban: áfa) levonási joga:  

Amennyiben a Pályázót adólevonási jog nem illeti meg a támogatásból finanszírozott 

beruházás során felmerült kiadásaival kapcsolatban, a pályázat elbírálása és az elszámolás 

során a pályázatban szereplő beruházás áfával növelt (bruttó) értéke kerül 

figyelembevételre.  

Amennyiben a pályázót az adólevonási jog megilleti a támogatásból finanszírozott beruházás 

során felmerült kiadásaival kapcsolatban, a pályázat elbírálása és az elszámolás során a 

pályázatban szereplő beruházás áfa nélküli (nettó) értéke kerül figyelembevételre.  

A pályázatban szereplő beruházás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a 

pályázóra vonatkozó áfa elszámolási szabályoknak. 

  

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely  

- a Költségvetési törvény 2. melléklet III. 5. pont szerinti Gyermekétkeztetés támogatása 

jogcímen nem részesül támogatásban; 

 - nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó jogerős építésügyi 

hatósági engedéllyel, vagy nem vállalja az engedély beszerzését 2015. szeptember 30-ig, 

vagy vállalása ellenére eddig az időpontig nem szerzi meg az engedélyt, amennyiben a 

Pályázat tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges;  

- nem vállalja közétkeztetési feladat-ellátás során a környezetvédelmi szempontok 2. pontban 

rögzített minimális érvényesítését;  



- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;  

- adósságrendezési eljárás alatt áll;  

- azon intézmény/feladat ellátási hely vonatkozásában, ahol a pályázat benyújtása előtt a 

pályázati kiírásnak megfelelő beruházást hazai vagy uniós forrásból már megkezdte és még 

nem fejezte be.  

 

6. Pályázatok benyújtása  

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 

által üzemeltetett ebr42önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra 

kialakított pályázati felületen történik. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap 

érvénytelen.  

További benyújtandó dokumentumok elektronikus feltöltése a Magyar Államkincstár által 

üzemeltetett e-Adat rendszeren keresztül történik.  

A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Kincstár 

területileg illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) történő postai úton való 

megküldésével, vagy az Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet papír alapon 

benyújtani egy eredeti és két másolati példányban. A benyújtási határidőt megtartottnak kell 

tekinteni, ha a helyi önkormányzat az alább megjelölt határnapon 16:00-ig elektronikusan 

rögzítette a pályázati adatlapot, a pályázatot lezárta, valamint a pályázatot és a további 

benyújtandó dokumentumokat legkésőbb az azt követő munkanapon postára adta, vagy az 

Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír alapon benyújtott támogatási kérelem 

érvénytelen.  

 

Pályázatok benyújtásának határideje:  

- elektronikus feltöltés lezárása: 2015. május 29. 16:00  

- papír alapon történő benyújtás: 2015. június 1.  

E határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

8. Hiánypótlás  

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az 

Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és a 78. §-a alapján végzi. 

 

A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtási 

határideje: 2015. június 17.  

E határidő elmulasztása jogvesztő.  

 

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a 

pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot - egy másolati 

példány megtartásával –, az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és 

egyúttal értesíti, hogy pályázata érvénytelen. 

A papír alapon beérkezett - a pályázati kiírásnak megfelelő - pályázatokat az Igazgatóság a 

hiánypótlás lezárultát követően 2015. június 24-éig továbbítja az államháztartásért felelős 

miniszter (továbbiakban: miniszter) részére.  

Az e-Adat rendszerre feltöltött, elektronikusan beérkező adatok elérhetőségéről az 

Igazgatóság szintén 2015. június 24-éig értesíti a minisztert a Nemzetgazdasági Minisztérium, 

Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztályán keresztül.  

 

9. Pályázat elbírálása  

A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt a Nemzetgazdasági Minisztérium két, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium egy-egy képviselőjéből álló Tárcaközi 

Bizottság javaslata alapján.  

A döntést alátámasztandó, a Tárcaközi Bizottság a Pályázótól további dokumentumok 

benyújtását is kérheti.  

 

A döntést megalapozó értékelési szempontok különösen:  

- 2015. szeptember 1-jétől a kötelező óvodáztatás miatti új óvodás gyermekek száma,  



- gyermekétkeztetésben résztvevő ellátottak száma,  

- a fejlesztéssel külső szolgáltatóval kötött szerződés kiváltható,  

- a települési önkormányzat egy főre jutó adóerő képessége.  

 

A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek:  

- óvodai gyermekétkeztetésen túl további étkeztetési feladatellátást szolgáló intézmények (pl. 

iskolai étkeztetés, szociális étkeztetés),  

- felújítás szükségességét erősítő élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági szakvéleménnyel 

rendelkező intézmények,  

- a fenntartási költségek csökkentését szolgáló intézkedések (pl. energetikai korszerűsítés),  

- a 2015/2016. nevelési év kezdetéig megvalósuló fejlesztések, továbbá  

- a pályázat benyújtásakor már építésügyi hatósági engedéllyel rendelkező beruházások.  

 

A pályázati alcélok esetében nem nyújtható támogatás:  

- iroda  

- kiszolgáló helyiség  

- öltöző  

- büfé  

- konyhakert  

kialakítására, felújítására, bővítésére valamint  

- számítástechnikai, irodai eszközök  

- szállítóeszközök, gépjárművek  

- anyagok,  

- munkaruha, védőruha beszerzésére.  

 

10. A miniszteri döntés, döntésről való értesítés  

A miniszteri döntés határideje: 2015. július 15.  

A miniszter döntése alapján a pályázatok  

- támogatásban részesülnek (nyertes pályázók),  

- tartalék listára kerülnek (a pályázati feltételeknek megfelelő, de forráshiány miatt 

támogatásban nem részesülő pályázatok).  

A miniszter döntéséről a pályázók a döntést követő 3 napon belül értesülnek 

az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül.  

A nyertes pályázók (a továbbiakban: Kedvezményezett) a döntésről elektronikus támogatói 

okiratban értesülnek. 

Ebben az esetben a Pályázók elektronikus értesítő levélben értesülnek a döntésről. 

Amennyiben a pályázat benyújtásakor építésügyi hatósági engedéllyel nem rendelkező nyertes 

pályázók 2015. szeptember 30-ig nem teljesítik az építésügyi hatósági engedély beszerzését és 

annak ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül - ugyanezen határnapig - 

történő bejelentését, valamint Igazgatóság felé történő igazolását, úgy a miniszteri döntés 

hatályát veszti.  

Az előirányzat terhére, a tartalék listán szereplő pályázatokról a miniszter 2015. november 15-

éig dönt. A tartalék listán szereplő, építésügyi hatósági engedélyhez kötött fejlesztést 

tartalmazó pályázatok közül kizárólag azok támogathatók, amelyek a beruházásra 

vonatkozóan építésügyi hatósági engedéllyel rendelkeznek, vagy azt megszerzik, és azt az 

ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül 2015. szeptember 30-áig jelzik. A 

tartalék listán szereplő, támogatásban részesülő Pályázók a döntésről a döntést követő 3 

napon belül az ebr42önkormányzati információs rendszeren keresztül támogatói okiratban 

kapnak tájékoztatást.  

A tartalék listán szereplő, de támogatásban nem részesülő pályázók a miniszteri döntésről az 

elutasítás indokait is tartalmazó elektronikus levélben 2015. december 15-éig értesülnek.  

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.kormany.hu honlapon is közzétételre 

kerülnek.  

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs 

lehetőség.  

http://www.kormany.hu/


 

11. A támogatói okirat  

A Kedvezményezett a támogatói okiratban foglalt műszaki-szakmai tartalomra 

az ebr42 önkormányzati információs rendszerben 10 napon belül tehet észrevételt. Ennek 

elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő.  

Észrevétel esetén a Kedvezményezettel a támogató egyeztet. Amennyiben ez 30 napon belül 

nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát, a 

miniszteri döntés hatályát veszti. 

  

12. Támogatás folyósítása  

A támogatás folyósításának feltétele az elfogadottnak minősített támogatói okirat.  

A támogatásról szóló döntést a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló határidőt 

követő 5 napon belül utalványozás céljából a miniszter a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter részére megküldi. A támogatást a Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja.  

 

13. Támogatás felhasználása  

A Kedvezményezett a beruházás megvalósításával vállalja az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal előírásainak betartását 

valamint a HACCP rendszer előírásainak megfelelő konyha kialakítását.  

A támogatás terhére nem számolható el:  

- pályázati kiírás előtt kiállított számlák alapján felmerült tervezői és egyéb költségek,  

- személyi juttatások,  

- késedelmi pótlék, kötbér,  

- büntetések, pótdíjak költségei,  

- nyilvánosság.  

 

A támogatói okirat szerinti célok módosításának a Kedvezményezett részéről történő 

kezdeményezésére két alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a támogatási 

intenzitás növekedését és a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását.  

A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától 

számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos 

jogszabályok betartásával - kell használnia.  

A beruházás végrehajtása során a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a 

Kedvezményezett köteles betartani a Kbt. előírásait.  

 

14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése  

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű 

felhasználásáért.  

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.  

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az 

éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el. A támogatás 

felhasználásának végső határideje: 2016. december 31. Az e határnapig fel nem használt 

támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.  

 

A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb 2017. 

február 28-áig - a miniszter által kiadott Útmutató alapján - szakmai és pénzügyi beszámolót 

nyújt be elektronikus úton az ebr42önkormányzati információs rendszeren keresztül, valamint 

papír alapon az Igazgatóság útján a miniszter részére, amelyben szöveges indokolással, 

pénzügyileg rendezett számlák összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan 

beszámol a támogatási összegnek a támogatási szerződésben előírt célnak megfelelő és 

rendeltetésszerű felhasználásáról.  

 

Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 94. §-a szerinti felülvizsgálatára 21 nap áll 

rendelkezésre. Ha ennek során megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási 

összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, erről a pénzügyi és 

szakmai beszámoló továbbításával egyidejűleg értesíti a minisztert.  



A miniszter a pénzügyi és szakmai beszámoló részbeni, vagy teljes elfogadásáról 60 napon 

belül dönt, majd értesíti a Kedvezményezett az Igazgatóságon keresztül.  

A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett az Áht. 

53/A. §-ának és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján 

lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.  

 

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

 

A pályázati felhívás szerint a helyi önkormányzatokat adóerő-képességük alapján differenciált 

mértékű központi költségvetési támogatás illeti meg.  

Kakucs Község Önkormányzatának adóerő-képessége szerint a támogatás maximális mértéke 

a fejlesztési költség 95%-a, s így a saját erő mértéke 5%. 

 

Az Önkormányzat pályázati jogosultságára tekintettel javasoljuk megpályázni a felhívásban 

szereplő e) és h) alpontokat, vagyis: már működő konyha infrastrukturális felújítása, 

fejlesztése, akadálymentesítése, illetve a korszerű táplálkozást segítő technológia 

fejlesztése - az Önkormányzat tulajdonában lévő, óvodai Konyha vonatkozásában, tekintettel 

arra, hogy a Konyhához tartozó élelmezési raktár idei felújítását - annak elavult, romos 

állapota miatt -, már a költségvetés elfogadásakor eltervezte a Testület, és pénzeszközt is 

különített el rá az Önkormányzat költségvetésében. Az épület felújításán kívül javasoljuk 

megpályázni a szellőzéstechnika kiépítését, illetve egy konyhai légkeveréses sütő beszerzését. 

 

Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy „A gyermekétkeztetés feltételeit javító 

fejlesztések” támogatására kiírt pályázaton az Óvodában működő községi konyha 

korszerűsítésére, fejlesztésére nyújtson be pályázatot az alábbi célokra:  

- főzőkonyha zöldségtárolójának felújítására: 1.283.608 Ft + 346.574 Ft ÁFA, 

- szellőzéstechnika kiépítésére:  235.000 Ft + 63.450 Ft ÁFA, 

- konyhai eszközök (légkeveréses sütő és tartozékai) beszerzésére: 652.200 Ft + 

176.094 Ft ÁFA összeget. 

 

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg döntését!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

64/2015. (V. 26.) Határozata: 

„A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések” támogatására kiírt pályázaton való 

részvételről 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

a) úgy dönt, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által a „Gyermekétkeztetés 

feltételeit javító fejlesztések támogatása” című pályázati kiírás: 

-  már működő konyha infrastrukturális felújítása, fejlesztése, 

akadálymentesítése, és 

- a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztése  

megnevezésű alcéljaira pályázatot nyújt be az Önkormányzat tulajdonában és 

működtetésében lévő, 2366 Kakucs, Székesi út 3. szám alatti, a Kakucsi Kökörcsin 

Óvoda épületében lévő Konyha felújítása és eszközbeszerzése érdekében, 

  

b) a tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

beruházás összköltsége, bruttó:    2.756.926 Ft 

o ebből  

 építés bruttó:    1.630.182 Ft 

 

 eszközbeszerzés bruttó:   1.126.744 Ft 

 

c) igényelhető támogatás maximális mértéke (95%):   2.619.080 Ft  

 ebből  

 építés:        1.548.673 Ft  

 eszközbeszerzés:       1.070.407 Ft 

 

d) önkormányzati önerő minimális mértéke (5%):         137.846 Ft 

 ebből  

 építés:             81.509 Ft 

 eszközbeszerzés:             56.337 Ft 

 

2. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges saját forrást - a 137.846 Ft-ot 

- Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének 1. mellékletében foglalt 

felhalmozási kiadások között a beruházásokra elkülönített összeg terhére biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület továbbá dönt arról, hogy az Önkormányzat a Pályázati Adatlap 

aláírásával nyilatkozik arról, hogy: 

a) a pályázatban megvalósított beruházási cél tekintetében az Önkormányzatot ÁFA 

levonási jog nem illeti meg, 

b) vállalja, hogy a Pályázatban ismertetett beruházást a 2015/2016. nevelési év kezdetéig 

megvalósítja: 

c) amennyiben a Pályázat olyan fejlesztési célt is tartalmaz, amelyhez építésügyi hatósági 

engedély is szükséges,a támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági 

engedélyekkel rendelkezik, ennek hiányában azok megszerzését legkésőbb 2015. 

szeptember 30-áig vállalja, 

d) a közétkeztetési feladat-ellátás során a környezetvédelmi szempontokat érvényesíti, 

ennek keretében gondoskodik legalább a sütőzsiradék külön gyűjtéséről és elszállításáról, 

a veszélyes hulladék megfelelő kezeléséről, illetve – ahol a hulladékkezelési 

közszolgáltatás ezt lehetővé teszi – a szelektív hulladékgyűjtésről, 

e) a kérelemben szereplő adatok, információk és dokumentumok megfelelnek a 

valóságnak, teljeskörűek és hitelesek, 



f) az önkormányzat a pályázat benyújtásakor adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása 

nincs, 

g) az önkormányzat nem áll adósságrendezési eljárás alatt, 

h) nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat 

céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 

i) a kérelemben rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott, illetve 

más hazai támogatási rendszer keretében támogatásban nem részesült, 

j) megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek, 

k) vállalja a támogatásból való beruházás 10 évig eredeti rendeltetésnek megfelelő 

használatát. 

l) a Költségvetési törvény 2. melléklet III.5. pont szerinti Gyermekétkeztetés támogatása 

jogcímen támogatásban részesül. 

 

4. A Képviselő-testület - a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően - felhatalmazza Dr. 

Kendéné Toma Mária polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és 

dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatói 

Okirat megkötésére. 

 

Határidő:  2015. május 29. 

Felelős:  Polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2015. május 26-ai ülésére 

 

Tárgy:  Döntés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatásra. 

 

A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó 

gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás 

biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának 

fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a 

mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, 

belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása. 
 

Pályázati alcélok:  

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: 

intézményfejlesztés)  

aa) Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző 

intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása  

ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 

infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása,  

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői 

szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása  

ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása 

b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása, 

c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 

sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)  

 

Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege pályázati 

célonként: 

 

Pályázati célok  Rendelkezésre álló 

keretösszeg  

millió Ft  

Maximálisan 

igényelhető támogatás 

összege  

millió Ft  

1.a)  2 000  30  

1.b)  1 000  15  

1.c)  500  20  

 

 A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. A támogatás 

maximális mértéke függ a megvalósítandó céltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó adóerő 

képességétől. Kakucs esetében ez az 1.b) pályázati célnál a fejlesztési költség 85%-a. 

 



A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a 

célra kialakított pályázati felületen történhet 2015. június 9. 16:00 óráig.  

A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Kincstár 

területileg illetékes igazgatóságára történő postai úton való megküldésével, vagy az 

Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet papír alapon benyújtani egy eredeti és egy 

hitelesített másolati példányban 2015. június 10. napjáig. 

 

A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt a Belügyminisztérium három, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

egy-egy képviselőjéből álló Tárcaközi Bizottság javaslata alapján.  

A támogatás felhasználásának végső határideje: 2016. december 31. 

 

A döntést megalapozó értékelési szempontok: 

Előnyt élveznek belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a 

tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak. 

 

A pályázati feltételek és az önkormányzat fejlesztési terveinek figyelembevételével a 

pályázati alcél b) pontja szerinti Belterületi utak, járdák, hidak felújítása tárgyú 

pályázatok benyújtása tűnik célszerűnek. 

 

Új út építésére a pályázat nem nyújt támogatást. A település burkolt útjainak állapota 

indokolttá teszi a pályázat benyújtását. 

 

Javaslom, hogy az előterjesztés megvitatása után a határozati javaslatban foglaltaknak 

megfelelően döntsön a Képviselő-testület a pályázat benyújtásáról. 

 

A döntés meghozatala minősített többséget igényel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2015. (05. 26.) Határozata: 

„Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” támogatására kiírt pályázaton 

való részvételről 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” megnevezésű pályázati 

kiírás 

„1. b) belterületi utak, járdák, hidak felújítása” 

 

megnevezésű alcéljára pályázatot nyújt be az Önkormányzat közigazgatási területén és 

tulajdonában lévő, következő belterületi utak felújítása és karbantartása céljából: 

   

Irányítószám Település 

neve 

Fejlesztéssel érintett utca neve  Helyrajzi szám 

2366 Kakucs Galamb utca 375. 

2366 Kakucs Rónay György utca 63/34. 

2366 Kakucs Székesi út 63/4. és 67. 

2366 Kakucs Fecske utca 94. 

2366 Kakucs Nap utca 1032. 

2366 Kakucs Hold utca 1012. 

2366 Kakucs Sastelep 524/28. 

2366 Kakucs Erdősor utca 816. 

2366 Kakucs Gizella utca 187/1. 

2366 Kakucs Május 1. utca 594. 

2366 Kakucs Bem utca 448. 

2366 Kakucs Ságvári utca 863. 

2366 Kakucs Árpád utca 841. 

2366 Kakucs Jókai utca 849. 

 

2.  A Képviselő-testület a projektmegvalósítás költségeit az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Pályázó 

 

Összes költség 

 

Összes 

elszámolható 

költség 

Saját erő 

(15%) 

Igényelt támogatás 

összege (85%) 

Kakucs Község 

Önkormányzata 

 

17.482.900 Ft 

 

        

  14.860.465 Ft  

  

            

2.622.435 Ft  

 

 

    

14.860.465 Ft  

 

3. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges saját forrást - a 2.622.435 Ft-

ot - Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének 1. mellékletében foglalt,  

általános tartalékra elkülönített összeg terhére biztosítja. 

 

4. A Képviselő-testület – az Önkormányzat tekintetében - nyilatkozik arról, hogy: 

a) a pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljeskörűek, valósak és 

hitelesek, 

b) a kérelemben rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott, 

illetve más hazai támogatási rendszer keretében támogatásban nem részesült, 

c) a pályázatban rögzített célok tekintetében korábban, vagy egyidejűleg benyújtott 

(folyamatban lévő) pályázattal nem rendelkezik, 



d) köztartozással nem rendelkezik, 

e) adósságrendezés alatt nem áll, 

f) a megpályázott cél saját forrása rendelkezésére áll, 

g) megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek, 

h) nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat 

céljának megvalósulását meghiúsíthatja,  

i) a pályázatban megvalósított fejlesztési cél tekintetében ÁFA levonási jog nem illeti 

meg, 

 

5. A Képviselő-testület - felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert a pályázathoz 

szükséges - a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelő - nyilatkozatok megtételére és 

dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatói 

Okirat megkötésére. 

 

Határidő: 2015. június 9. – a pályázat elektronikus benyújtására 

2015. június 10. – a pályázat papír alapon történő benyújtására 

Felelős: Polgármester 

 


