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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2015. június 30-ai ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló új önkormányzati 

rendelet tervezetéről, és a tárgyban a jelenleg hatályos rendelet hatályon 

kívül helyezéséről 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

A szavazás módja:  minősített szótöbbség  

 

Tisztelt Képviselő-testület!                

 

A rendelet megalkotásának általános indokolása: 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 19. pontja alapján a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó közfeladata a 

hulladékgazdálkodás ellátása. 

A korábban hatályban volt hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLII. törvény, majd 2013. 

január 1-jétől a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) is 

rendeletalkotási kötelezettséget állapított, és állapít meg a települési önkormányzatok részére. 

 

A Ht. és a végrehajtására vonatkozó jogszabályok megváltoztak, és új kötelezettségeket 

keletkeztettek az önkormányzatok oldalán. E körben változtattak az egyes önkormányzatok 

számára kötelezően előírt rendeletalkotási feladat tartalmi elemein is. 

 

A Ht. 35. § (2) bekezdése értelmében „A települési önkormányzat gondoskodik az elkülönített 

hulladékgyűjtési rendszer helyi feltételeinek megszervezéséről.” 

A Ht. 39. § (1) bekezdése szerint „az ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén képződő 

települési hulladékot elkülönítetten gyűjti, és azt a Közszolgáltatónak rendszeres időközönként 

átadja. 

Az előzőek szerint tehát a Ht. rendelkezései kétirányú változást hoztak. Egyrészt az 

önkormányzatoktól megkövetelik az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi feltételeinek 

megteremtését, másrészt az ingatlanhasználókat kötelezik a megszervezett, elkülönített 

hulladékgyűjtés igénybevételére. 

 

Kakucs községben az Önkormányzat már évekkel ezelőtt kialakított szelektív hulladékgyűjtő 

szigeteket, melyeken a lakosság elkülönítetten elhelyezheti a papír-, az üveg- és a 

műanyaghulladékokat.  

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés - az NHSZ OKÖT Kft. által Kakucs községnek 

átadandó - 1000 db, 120 literes, sárga fedelű, papír-, kompozit-, fém- és műanyaghulladékok 

gyűjtésére alkalmas gyűjtőedények, valamint speciális hulladékgyűjtő zsákok alkalmazásával 

fog megvalósulni. 

A házhoz menő hulladékgyűjtés megkezdése után ezeken a szigeteken csak az üveghulladékok 

gyűjtésére lesz lehetőség. 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 7. §-ának (1a)–(1c) bekezdéseiben foglalt következő rendelkezéseket az 

Önkormányzatunk rendeletében is meg kell jeleníteni: 
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„(1a) A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű 

gyűjtőedény közül – az (1c) bekezdésben meghatározott kivétellel –  

a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény 

választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert, 

b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó 

részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek 

űrmértéke a 60 litert nem haladja meg. 

(1b) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az 

esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen 

használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére 

bizonyítja. 

(1c) A közszolgáltató által felajánlott mindkét gyűjtőedény űrmértéke abban az esetben 

haladhatja meg az (1a) bekezdés szerinti űrmértéket, ha a közszolgáltató által felajánlott 

gyűjtőedény egyedi azonosító jellel rendelkezik, és az adott ingatlanhoz tartozó gyűjtőedény 

ürítésének tényét az azon elhelyezett egyedi azonosító jel alapján az ürítéskor elektronikus úton 

rögzíti.” 

 A 7. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 

(A választási lehetőséget az ingatlanhasználó számára a közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a 

választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék 

mennyiségéhez, figyelembe véve) 

„d) az érintett ingatlant használó természetes személy (1a) bekezdés b) pontja szerinti 

jogosultságát (ha van ilyen személy)”. 

A Kormányrendelet fenti előírásait tartalmazó rendelkezést a rendelettervezet 6-7. §-aiba 

illesztettük be.  

 

A házhoz menő, elkülönített hulladékgyűjtés - az NHSZ OKÖT Kft. tájékoztatása szerint -

előreláthatólag 2015. október 1-jétől valósulhat meg, mert a Kft. csak akkorra tudja leszállítani 

településünkre az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás által pályázaton elnyert 1000 

db szelektív-hulladékgyűjtő edényt, valamint a CSÉV-KA Kft. is csak legkorábban ősztől tudja 

biztosítani a 60 és 80 literes gyűjtőedények, valamint a nagyobb edényekre helyezendő 

különböző matricák igénybevételének lehetőségét, az azokat leolvasó berendezést, illetve 

beszerezni a biohulladékgyűjtő zsákokat. 

Ezen gyakorlati problémák miatt a rendeletünkben az ezekről való rendelkezést csak 2016. 

január 1-jétől javasoljuk hatályba léptetni. 

                       

A jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül helyezését és új rendelet megalkotását elsősorban a 

tartalmában is több szempontból megváltozott jogszabályi rendelkezések, és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati rendeletek kötelező 

tartalmi elemeinek változása alapozza meg, másodsorban a hatályos rendeletünkben még a 

HEV-HOR Bt., mint közszolgáltató szerepel annak ellenére, hogy a közszolgáltatást a 

Csévharaszt és Kakucs Önkormányzatok által közösen, e célra alapított: CSÉV-KA Nonprofit 

Kft. látja el. 

Részletes indokolás: 
 

Az 1. §: 
Meghatározásra kerül a rendelet tárgyi, személyi és területi hatálya. 

 

A 2. – 3. §: 
Meghatározásra kerül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, illetőleg a 

közszolgáltatási terület határa. 

 

A 4. §: 

Megnevezésre kerül a közszolgáltatást végző gazdasági társaság és annak a helyi 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenysége. 
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Az 5.-6.-7. §: 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a hulladékgyűjtő 

edényzetek fajtáit, igénybevételének módját határozza meg. 

 

A 8. §: 

A közszolgáltató jogait határozza meg. 

 

A 9. §: 

A közszolgáltató kötelezettségeit határozza meg. 

 

A 10. §: 
Az ingatlanhasználó jogainak felsorolását tartalmazza. 

 

A 11. §: 
Az ingatlanhasználó kötelezettségeinek felsorolását tartalmazza. 

 

A 12. §: 
Az elkülönítetten vagy szelektíven gyűjtött hulladék gyűjtéséről, elszállításáról rendelkezik. 

 

A 13. §: 
A lomtalanításra vonatkozó szabályokat tartalmazza. 

 

A 14. §: 
A hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés tartalmi elemeit tartalmazza. 

 

A 15. §: 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit rögzíti. 

 

A 16.-17.-18. §: 
Az ingatlanhasználót terhelő díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét tartalmazza, és 

tájékoztatást nyújt az igénybe vehető kedvezményekről. 

 

A 19. §:  

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetésével kapcsolatban 

rendelkezik. 

 

A 20. §: 
Az üdülőként vagy időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó szabályokat rögzíti.  

 

A 21. §: 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó 

rendelkezéseket tartalmazza. 

 

A 22. §: 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységgel kapcsolatos közterület 

tisztán tartásáról rendelkezik. 

 

A 23. §: 
A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg. A rendelet hatályba lépésével 

egyidejűleg hatályát vesztő rendelet meghatározása. 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

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

 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról  

szóló ..../2015. (....) önkormányzati rendelethez 

 

I. Várható társadalmi hatások  
 

A rendeletalkotásnak közvetlen társadalmi hatása nincs, tekintettel arra, hogy a megalkotás oka 

magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés. A komplex hulladékgazdálkodási rendszer 

használatával az EU normáknak, továbbá az új rendelet hatályba lépésével a magyar 

jogszabályoknak teljes körben megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, 

hulladékkezelés, -gyűjtés,- szállítás, -ártalmatlanítás továbbra is megvalósul. 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 
 

A rendeletalkotásnak közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nincs, tekintettel arra, hogy a 

megalkotás oka magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés. 

A Ht. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét 2013. július l-jétől az 

alábbiak szerint állapította meg: 

A természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó Összeg (beleértve 

az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 

százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.  

A nem természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a települési 

önkormányzat 2012. december 31-én hatályos rendeletében meghatározott – kedvezmények és 

mentességek nélküli – teljes közszolgáltatási díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegét. 

Településünkön jelenleg is ez a díj van érvényben mindaddig, amíg a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben nem 

állapít meg egy egységes díjat.  

 

III.  Várható környezeti hatások 
 

A rendeletalkotásnak közvetlen környezeti hatása nincs, tekintettel arra, hogy a módosítás oka 

a hatályos jogszabályoknak való megfelelés. A cél az, hogy az EU-s és a magyarországi 

környezetvédelmi célkitűzésekben foglaltak, a megelőzés, hasznosítás, a lerakással történő 

ártalmatlanítás csökkentésének elve és az utógondozás tervezése továbbra is érvényre jussanak. 

 

IV.  Várható egészségi következmények 
 

A rendeletalkotásnak közvetlen egészségügyi következménye nincs, tekintettel arra, hogy a 

megalkotás oka magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés. Az új rendelkezések a 

lakosság életkörülményeire közvetett, jótékony hatást gyakorolnak. 

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 

A rendeletben foglaltak további adminisztratív terhet nem rónak az önkormányzatra. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 
 

A rendeletalkotás a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés miatt vált szükségessé. 

A Ht. felhatalmazást ad az önkormányzatoknak, hogy a Ht. 35 §-ában foglalt tárgyú 

rendelkezéseket önkormányzati rendeletben állapítsák meg.  
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A Ht. e felhatalmazása nem csak jogosultság, hanem kötelezettség is az önkormányzatok 

számára. Az új rendelet megalkotása szükséges, hogy a felsőbb szintű jogszabályokkal, így 

különösen a Ht-vel való összhang megteremtődjön. 

 

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 
 

A rendelet módosítása, és annak alkalmazása nem igényel többlet szervezeti, személyi, tárgyi 

és pénzügyi forrást. 

 

 

Kérjük a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, és az alábbi 

rendelettervezetet elfogadni szíveskedjék: 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) A rendelet területi hatálya Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) illetékességi területére terjed ki. 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerinti ingatlanhasználókra, valamint a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végzőre.  

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos  

a) közszolgáltatásra,  

b) közterület tisztán tartására. 

(4) A rendeletben használt fogalmakat magasabb szintű jogszabályok, elsődlegesen a Ht. 2. §-

ában foglaltak definiálják. 

(5) Az Önkormányzat hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatait elsődlegesen a Ht. 33. – 

37/A. §-ai rögzítik. 

 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határa 

 

2. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma kiterjed a Ht. 42. § (1) és (2) 

bekezdésében meghatározott tevékenységekre. 

 

3. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási terület határa Kakucs község belterületére és a 

közszolgáltatás körébe bevonható külterületi ingatlanokra terjed ki. 

 

3. A Közszolgáltató  

 

4. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet a Csévharaszt és Kakucs 

Községi Önkormányzatok által közösen alapított: CSÉV-KA Nonprofit Kft. (2212 Csévharaszt, 

Kossuth L. utca 43/B.), mint Közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi.  

(2) A települési szilárd hulladék elhelyezése kezelés vagy ártalmatlanítás céljából 
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a) a háztartási hulladék, és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak minősülő 

hulladékból a vegyes hulladék (továbbiakban: vegyes hulladék) esetében: az .A.S.A. 

Magyarország Kft. (2360 Gyál, Kőrösi út 52.) által üzemeltetett, Gyál, 044/11. helyrajzi 

szám alatt található 

b) az elkülönítetten vagy szeletíven gyűjtött hulladékok esetében: az NHSZ OKÖT 

Nonprofit Kft. (2370 Dabas, Szent István út 133.) által üzemeltetett, Dabas, 0108/2. 

helyrajzi szám alatt található  

hulladéklerakó helyeken történik. 

 

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja,  

a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei,  

az elkülönített vagy szelektív hulladék gyűjtése 

 

4.1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja  

 

5. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása írásban rögzített, legfeljebb 10 évre 

vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján történik.  

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett 

változásokról a változás bekövetkezte előtt legalább 15 nappal a Közszolgáltató a honlapján, 

vagy az Önkormányzat honlapján és hirdetmény formájában tájékoztatást nyújt.  

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében a Közszolgáltató és az 

ingatlanhasználó közötti szerződéses jogviszonyt a közszolgáltatás rendelkezésre állásának és 

az ingatlan használatának ténye hozza létre.  

 

6. § (1) A települési szilárd hulladékok közül a vegyes hulladék elszállítása hetente 1 

alkalommal, keddi napon, 5 órától - 15 óráig, a hulladék tömörítésére alkalmas járművel 

történik.  

(2) A vegyes hulladék elszállítására akkor kerül, ha az ingatlanhasználó a hulladékot a saját 

tulajdonában lévő, vagy a Közszolgáltatótól bérelt és a Közszolgáltató szállítóeszközéhez 

rendszeresített gyűjtőedénybe helyezi el.  

(3) Alkalmazható gyűjtőedények: 

a) 60 literes hulladékgyűjtő edényzet,  

b) 80 literes hulladékgyűjtő edényzet,  

c) 110 vagy 120 literes hulladékgyűjtő edényzet, vagy annak hiányában maximum 80 

liter befogadóképességű hulladékgyűjtő zsák.  

(4) A gyűjtőedényekben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya: 

a) 60 literes hulladékgyűjtő edényzet esetén: legfeljebb 13 kg,  

b) 80 literes hulladékgyűjtő edényzet esetén: legfeljebb 18 kg, 

c) 110 vagy 120 literes hulladékgyűjtő edényzet, vagy maximum 80 literes gyűjtőzsák 

esetén: legfeljebb 25 kg.  

(5) A 60 vagy 80 literes gyűjtőedény igénybevételére jogosult ingatlanhasználó a vegyes 

hulladékot a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott gyűjtőedényben is elhelyezheti abban az 

esetben, ha azon a Közszolgáltató - megkülönböztetés céljából - felragasztott vagy egy 60, vagy 

egy 80 liter űrmértéket jelző matricát. Ebben az esetben ezen gyűjtőedényekben kizárólag a 

matricán feltüntetett űrméretnek megfelelő mennyiségű hulladék helyezhető el. 

(6) Az a vegyes hulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt 

ingatlan elé a (3) bekezdésben megjelölt gyűjtőedényben - a (4) bekezdésben meghatározottak 

figyelembevételével - a közterületre kihelyez.  

(7) Ha a Közszolgáltató a szállítási feladatát a meghatározott szállítási napon nem tudja 

teljesíteni, e tényről a honlapján, vagy az Önkormányzat honlapján és hirdetményi úton értesíti 

az ingatlanhasználókat.  

(8) Az elmaradt szállítást a Közszolgáltató a szállítást akadályozó tényező megszűnését követő 

legkésőbb 48 órán belül elvégzi.  
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7. § (1) A 6. § (3) bekezdés a) pontjában részletezett gyűjtőedényt kizárólag a lakóingatlant 

egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe 

abban az esetben, ha annak tényét a jegyző által a Közszolgáltató részére kiadott igazolás 

bizonyítja. 

(2) A 6. § (3) bekezdés b) pontjában részletezett gyűjtőedényt kizárólag a lakóingatlant ketten 

és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználók vehetik igénybe abban az 

esetben, ha annak tényét a jegyző által a Közszolgáltató részére kiadott igazolás bizonyítja.  

(3) A kedvezményes hulladékmennyiség érvényesítésére való jogosultság a kérelem 

benyújtását követő hónap első napjától állapítható meg. A kedvezmény mértékét a 

Közszolgáltató határozza meg a 110 vagy 120 literes edényzetre, vagy azt helyettesítő zsákra 

megállapított mindenkori közszolgáltatási díj mértékének - fajlagos költségeket figyelembe 

vevő - arányos csökkentésével. 

 

4.2. Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

8. § A Közszolgáltató joga, hogy:  

a) a vegyes hulladék gyűjtésére kiegészítő megoldásként alkalmazható hulladékgyűjtő 

zsákért a hulladék elszállítási és kezelési díját is magába foglaló térítést kérjen,  

b) amennyiben a vegyes hulladékgyűjtő edénybe veszélyes hulladék került elhelyezésre, 

vagy a folyékony hulladék elhelyezése miatt a gyűjtőedényből befagyás, vagy egyéb 

okokból a hulladék nem üríthető, megtagadja a gyűjtőedényzet kiürítését, illetve a 

gyűjtőzsák elszállítását,  

c) a közszolgálati szerződésben meghatározott díjakat beszedje,  

d) megtagadja a hulladék begyűjtését azon ingatlanhasználók esetében  

da) akik a hulladékgazdálkodási szolgáltatás szüneteltetését kérték - a szüneteltetés 

idejére,  

db) ha az ingatlanhasználó nem megfelelő hulladékgyűjtő edénybe - a gépi ürítésre 

nem alkalmas hulladékgyűjtő edényzetbe, zsákba, vagy meghatározott esetekben nem 

a Közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba - helyezte el a hulladékot,  

e) a közszolgáltatási szerződést a jogszabályban, valamint a közszolgálati szerződésben 

meghatározott módon felmondja.  

 

9. § A Közszolgáltató kötelessége, hogy:  

a) a közszolgálati szerződés szerint gondoskodjon a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási feladatok ellátásáról,  

b) a hulladékgyűjtő edényzet ürítésének gondos elvégzéséről,  

c) amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a nem megfelelő ürítés során történt, 

gondoskodjon az edényzet saját költségén történő megjavításáról, ha az nem lehetséges 

cseréléséről,  

d) amennyiben a Közszolgáltató tulajdonában lévő, az ingatlanhasználó számára bérbe 

adott gyűjtőedényzet a rendeltetésszerű használat során elhasználódik, saját költségén 

másik gyűjtőedényzetet biztosítson,  

e) a honlapján, vagy az Önkormányzat honlapján közzétett módon lehetőséget adjon a 

vegyeshulladék gyűjtésére alkalmazható hulladékgyűjtő zsák beszerzésére,  

f) évente legalább egy alkalommal gondoskodjon a lomtalanítás házhoz menő 

megszervezéséről és a lom elszállításáról, 

g) a honlapján, vagy az Önkormányzat honlapján a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatással kapcsolatos valamennyi fontos információt elhelyezzen,  

h) az ingatlanhasználó által tett panaszt kivizsgálja, a javaslatokat megvizsgálja, és arról 

az érintettet érdemben 30 napon belül tájékoztassa.  

 

4.3. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 

 

10. § Az ingatlanhasználó joga, hogy:  
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a) amennyiben beépített ingatlan használója, az e rendeletben foglaltak szerinti 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye,  

b) a vegyes hulladékgyűjtő edényzet űrtartalmát alkalmilag meghaladó vegyes 

hulladékot a Közszolgáltató által - térítés ellenében biztosított - hulladékgyűjtő zsákban 

a gyűjtő edényzettel együtt elszállításra a közterületre kihelyezze,  

c) az ingatlanon képződő vegyes hulladékot tartalmazó gyűjtőedényt és zsákot - 

közterület-használati engedély nélkül - a szállítás napját megelőző 18.00 órától a 

szállítás napjának 20.00 órájáig ürítés céljából a közterületen tárolja,  

d) az általa e rendeletben foglaltak szerint kihelyezett hulladékgyűjtő edényzet és zsák 

a szállításra megjelölt napokon az ingatlana elől elszállításra kerüljön,  

e) amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a Közszolgáltató által végzett nem 

megfelelő ürítés során történt, kérje az edényzet - 15 napon belüli - Közszolgáltató 

költségén történő megjavítását, ha az nem lehetséges cseréjét,  

f) kérje a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás időleges szüneteltetését,  

g) panasszal éljen, javaslatot tegyen a Közszolgáltató felé, ha a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatással nem elégedett.  

 

11. § Az ingatlanhasználó kötelessége, hogy:  

a) amennyiben beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 

igénybe vegye (nem mentesíti az ingatlanhasználót a hulladékgazdálkodási szolgáltatás 

igénybevételi kötelezettség alól az, ha a szolgáltatást nem, vagy csak részben kívánja 

igénybe venni),  

b) amennyiben ingatlanhasználó-váltás történik, vagy új ingatlan esetében 

ingatlanhasználat kezdődik, annak tényét a változást követő 15 napon írásban bejelentse 

a Közszolgáltatónak,  

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 

31.) Korm. rendelet 4.-5. §-aiban foglaltak figyelembevételével  az ingatlanán képződő 

vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékot  

ca) gyűjtse,  

cb) a gyűjtőedényt az ingatlanán tárolja,  

cc) a gyűjtőedényt ürítés céljából szállítási napokon a közterületre kihelyezze 

úgy, hogy az a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és 

ürítésre alkalmas helyen legyen, ugyanakkor a közlekedést ne akadályozza,  

cd) a hulladék gyűjtésével - illetve saját szállítással - kapcsolatos biztonsági 

követelményeket betartsa, a környezetet ne veszélyeztesse, szennyezze, 

károsítsa, megakadályozza a hulladék kiszóródását,  

d) a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 4. § (1), (2), (4) bekezdése, 

valamint 5. § (1) bekezdésében meghatározott előírásokat betartsa, ennek figyelembe 

vételével:  

da) zárható edényzetben gyűjtse a hulladékot,  

db) a gyűjtőedényzet rendszeres tisztításáról és fertőtlenítéséről gondoskodjon,  

dc) a hulladékgyűjtés során történő szennyezés esetén a terület megtisztításáról 

és fertőtlenítéséről szükség szerint gondoskodjon,  

e) a vegyes hulladékgyűjtő edényzet űrtartalmát meghaladó vegyes hulladékot a vegyes 

hulladékot gyűjtő zsákban gyűjtse, és a hulladékgyűjtő zsákért a szolgáltató által 

meghatározott díjat megfizesse, elszállítás céljából a gyűjtőzsákot bekötve helyezze ki 

a közterületre,  

f) gondoskodjon arról, hogy a hulladékgyűjtő edényekbe és zsákokba csak az e 

rendeletben meghatározottak szerint kerüljön hulladék elhelyezésre, és a hulladék 

szilárd halmazállapotú legyen, az ürítést végzők egészségét, testi épségét ne 

veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza és a berendezésben kárt ne okozzon,  

g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónak megfizesse, 
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h) gondoskodjon arról, hogy a saját tulajdonában lévő hulladékgyűjtő edényzet alkalmas 

legyen a rendeltetésszerű használatra és a Közszolgáltató szállító járművével történő 

ürítésre.  

 

4.4. Az elkülönített vagy szelektív hulladék gyűjtése, elszállítása 

 

12. § (1) A Közszolgáltató a település közigazgatási területén jogosult az elkülönített gyűjtést 

megszervezni, az ingatlanhasználó jogosult azt igénybe venni.  

(2) Az elkülönített hulladék gyűjtését a Közszolgáltató: 

a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal és 

b) gyűjtőszigetek működtetésével 

biztosítja. 

(3) A települési szilárd hulladékok közül az elkülönítetten gyűjtött (újrahasznosítható) hulladék 

szállítása havi 1 alkalommal, a Közszolgáltató által - a szállítás napja előtt legalább 5 nappal 

előbb - kiadott tájékoztatóban, hirdetményben megjelölt időpontban történik.  

(4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék ingatlantól történő elszállítására akkor kerül, ha az 

ingatlanhasználó a hulladékot a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott feliratos zsákba 

helyezi el és a közterületre kihelyezi.  

(5)  a) Elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag és fémhulladékot 

aa) 120 literes, sárga fedelű gyűjtőedényben, vagy 

bb) szelektívhulladék-gyűjtő zsákban 

b) zöldhulladékot, vagy biológiailag lebomló hulladékot 

ba) a zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott gyűjtőedényben, 

vagy  

bb) biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban 

lehet az elszállítás céljából a közterületre kihelyezni. 

(6) A (3) és (4) bekezdésekben foglalt hulladékkihelyezés esetén az edényzetenként vagy 

zsákonként kihelyezhető hulladék súlya legfeljebb 25 kg lehet. 

(7) A szelektív gyűjtőszigeten kizárólag az edényen feltüntetett hulladékfajták helyezhetők el. 

Tilos a hulladék gyűjtőedényen kívüli elhelyezése még abban az esetben is, amikor a 

gyűjtőszigetre elvitt hulladék elhelyezésére a hulladékgyűjtő edény telítettsége miatt nincs mód.    

(8) A szelektív gyűjtőszigeten elhelyezett gyűjtőedények ürítését a Közszolgáltató szükség 

szerint, de legalább havonta 1 alkalommal elvégzi.      

(9) Gazdálkodó szervezet a lakossági gyűjtőszigeteket nem veheti igénybe. 

 

5. A lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

 

13. § (1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról a Közszolgáltató évente 

egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében, az általa meghirdetett 

időpontban, térítésmentesen gondoskodik. 

(2) A Közszolgáltató kizárólag a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra 

használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető, nagy darabos lomhulladékot szállítja el. 

(3) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki: 

a) építési, bontási hulladék, 

b) hulladékká vált gumiabroncs, 

c) gépjárműroncs, 

d) az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék, 

e) veszélyes hulladék, 

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék, 

g) elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag, fém- és üveghulladék, 

h) kerti zöldhulladék, biohulladék. 

(4) A lomhulladék a Közszolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt helyen és 

időben helyezhető ki.  
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(5) A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat 

ne akadályozza, a szállító jármű által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet, valamint az 

egyéb növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

(6) Gazdálkodó szervezetek és díjfizetés szempontjából azonos szervek az (1) bekezdésben 

meghatározott lomtalanítási akciót nem vehetik igénybe. 

 

6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei 

 

14. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésekor figyelembe kell 

venni a Ht. 34. § (5) bekezdésében, valamint a Közszolgáltató kiválasztásáról és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

4. §-ában meghatározott tartalmi követelményeket.  

(2) A közszolgáltatási szerződés (1) bekezdés szerinti tartalmát az e rendeletben rögzítettek 

szerint kell meghatározni.  

 

7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

 

15. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson belül a vegyes hulladék szállítási 

szolgáltatás igénybe vétele folyamatosan kötelező. 

(2) Az egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatásokat e rendeletben, valamint a közszolgáltatási 

szerződésben meghatározott módon lehet igénybe venni.  

 

8. Az ingatlanhasználót terhelő díjfizetési kötelezettség, megfizetésének rendje, 

kedvezmények 

 

16. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződésben egytényezős díjként kerül megállapításra. A díj megállapításakor a vonatkozó 

jogszabályok szerint kell eljárni.  

(2) A közszolgáltatási díj mértékét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért 

felelős miniszter rendeletben állapítja meg.  

(3) A közszolgáltatási díj mértékét megállapító miniszteri rendelet hatálybalépéséig a díj 

mértékét a Közszolgáltató állapítja meg, figyelemmel a Ht. 91. § (2) és (7) bekezdéseiben 

foglaltakra.  

 

17. § (1) A közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónál ismert ingatlanhasználó köteles 

megfizetni. Amennyiben az ingatlanhasználó adott ingatlan esetében változik, a Közszolgáltató 

a változás bejelentését követően, a változás bejelentésének napjától állítja ki a számlát az új 

ingatlanhasználó részére.  

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat kéthavonta utólag köteles megfizetni a 

Közszolgáltató által kiállított számla ellenében. A díj megfizetésének módját, határidejét a 

számla tartalmazza.  

(3) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a Közszolgáltatót a 

közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében az időjárás vagy más 

elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követő munkanapon 

a kötelezettségét teljesítette. 

(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési 

szilárdhulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, vagy jelen rendelet rendelkezéseit 

egyébként megsérti, feltéve, hogy részére a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve 

a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésére áll.  

(5) Az ingatlanhasználó a (2) bekezdésben meghatározott számla tartalma tekintetében a 

Közszolgáltatónál kifogást emelhet. A Közszolgáltató a hozzá benyújtott kifogást 30 napon 

belül kivizsgálja, és arra érdemben írásban válaszol, és jogos kifogás esetén a sérelmet 15 napon 

belül orvosolja.  
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(6) Az e rendeletben nem szabályozott díjmegfizetési kötelezettség tekintetében a települési 

hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 

64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.  

(7) A díjhátralékok behajtására a Ht. 52. §-ában meghatározottak szerint kerül sor. 

 

18. § (1) A 65 éven felüli helyi lakosok szilárdhulladék-szállítási kedvezményre való 

jogosultságáról a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló helyi 

önkormányzati rendelet vonatkozó szakasza rendelkezik. 

(2) A Közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott rendeletben foglalt, kedvezményre 

jogosult ügyfelek számára csökkentett összegben küld számlát a kedvezménnyel érintett 

időszakra a Kakucsi Polgármesteri Hivatal értesítése alapján.  

 

7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetése 

 

19. § Mentesül az ingatlanhasználó a szolgáltatás díjának megfizetése alól,  

a) ha az ingatlan beépítetlen vagy lakatlan és ott települési szilárd hulladék nem 

keletkezik,  

b) a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló helyi önkormányzati 

rendeletnek a szilárdhulladék-szállítási kedvezményre való jogosultság 

megállapításáról rendelkező szakaszában megjelölt helyi lakos, 

c) a közszolgáltatásnak az ingatlanhasználó által történő, legalább 30 nap időtartamú 

szüneteltetése esetén, amelyet a CSÉV-KA Nonprofit Kft.-nek a szüneteltetés kezdete 

előtt legalább 15 nappal - a szüneteltetés időtartamának pontos megjelölésével - 

bejelent, ha az ingatlant más sem használja. 

 

8. Az üdülőként vagy időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó szabályok 
 

20. § Az üdülőként, vagy időlegesen használt ingatlanok esetén a díj megállapítására a Ht. 47. 

§ (4) bekezdésében, valamint a 64/2008. (II. 28.) Korm. rendelet 9. §-ában meghatározottakat 

kell alkalmazni. 

 

9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére 

vonatkozó rendelkezések 

 

21. § (1) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása, valamint a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedése, illetve behajtása érdekében a 

közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználókról nyilvántartást vezet.  

(2) A nyilvántartás adatköre a Ht. 38. § (3) bekezdésben meghatározott adatkörre, valamint az 

igénybe vett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmára - így különösen a hulladékgyűjtő 

edényzet űrtartalmára, a szolgáltatás időbeli igénybevételére - terjed ki.  

(3) Az ingatlanhasználónak a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelentenie a 

Közszolgáltató felé, ha a (2) bekezdésben meghatározott adataiban változás történt.  

(4) A Közszolgáltató köteles az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit megtartani.  

(5) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó adatait a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

igénybevételére való kötelezettség fennállásáig, illetve ha az megszűnt, addig, amíg a 

közszolgálati díj megfizetésre nem kerül, hátralék esetében a hátralék fennállásáig kezelheti.  

 

10. A közterület tisztán tartása 

 

22. § Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó tevékenysége 

során köteles a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről 

szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. §-ában foglalt előírásokat betartani.  
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11. Záró rendelkezések 

 

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet 6. § (3) bekezdés a) és b) pontja, 6. § (4) bekezdés a) és b) pontja, az (5) bekezdés, 

a 7. §, a 12. § (2) bekezdés a) pontja, a 12. § (3)–(7) bekezdései 2016. január 1-jén lépnek 

hatályba. 

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2013. 

(VI. 17.) önkormányzati rendelete. 

 

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

polgármester                                                jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2015. június 30-ai ülésére 

 

 

 

Tárgy:  Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról és a tárgyban új közszolgáltatási 

szerződés megkötése  

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

   

 

Szavazás módja:  rendelet esetén - minősített többség 

   határozat esetén - egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.), IX/A. fejezetében 

új szabályozást alakított ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére. 

A Vgtv. 4. § (2) bekezdés d) pontja alapján az önkormányzatoknak gondoskodniuk kell a 

településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. 

A közszolgáltatás ellátásának a Vgtv. új 44/C.§ (2) bekezdésében meghatározott jellemzőit 

önkormányzati rendeletben kell megállapítani. 

Önkormányzatunk a Vgtv.-ben előírt rendelkezések alapján 2013-ban megalkotta a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 

szóló 10/2013. (VI. 17.) önkormányzati rendeletet. 

 

Az önkormányzati rendeletben meg kellett jelölni a tevékenység ellátására jogosult 

közszolgáltatót, amely vállalkozás Önkormányzatunk esetében a ceglédi székhelyű Báwimax 

Kft. volt, tekintettel arra, hogy a rendelet megalkotásának idején a települési folyékony hulladék 

elszállítására az Önkormányzat és a Kft. között 2004-ben megkötött szerződés 2013-ban 

hatályban volt. A szerződés időközben lejárt, azonban a Kft. a közszolgáltatás elvégzését 

továbbra is ellátta. 

 

A napokban jelezte Önkormányzatunk felé a szennyvízszállításra jogosultsággal és megfelelő 

gépparkkal rendelkező Faragó Környezetvédelmi Kft. vezetője, hogy elvállalnák a településen 

a nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését és elszállítását a kijelölt 

szennyvíztisztító telepre.. 

A Vgtv. 44/G. § (1) bekezdése szerint „a települési önkormányzat képviselő-testülete a 

közszolgáltatás ellátására írásban szerződést köt." 

Tekintettel arra, hogy a 40 km-re lévő telephelyű Báwimax Kft.-vel lejárt a 10 évre szóló 

szerződésünk, mind a lakosság, mind az Önkormányzat részéről a legcélszerűbb megoldás az 

lenne, ha a Képviselő-testület helyi telephellyel rendelkező, helyi embereket alkalmazó 

vállalkozással kötne szerződést e közszolgáltatás ellátására. 

A szerződés tartalmáról a Vgtv. nem rendelkezik, csak a szerződés megszűnésére vonatkozóan 

tartalmaz keretszabályokat. A 44/G. § (2) bekezdése mindössze a szerződés maximális 

időtartamát rögzíti, miszerint „a közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 10 évre lehet 

megkötni, illetve azt tartalmazza, hogy „az ilyen szerződésben meg kell határozni a háztartási 

szennyvizet fogadó létesítményeket". 
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A közszolgáltatási szerződés tartalmára vonatkozó részletszabályokat a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 

részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 19.) Kormányrendelet tartalmazza. 

A határozati javaslatban szereplő szerződéstervezet a Vgtv.-ben és a Kormányrendeletben 

foglaltak figyelembevételével készítettük el. 

 

A Kft.-vel a kötelező közfeladat ellátására irányuló közszolgáltatási szerződés megkötése nem 

tartozik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alkalmazási 

körébe, mivel a szolgáltatás nyújtásából befolyó árbevétel nem fogja elérni az éves nettó 8 

millió forintot. 

 

A közszolgáltatás folyamatossága érdekében a Báwimax Kft. vállalta, hogy a Faragó 

Környezetvédelmi Kft.-vel kötendő szerződés hatályba lépéséig, vagyis 2015. július 31. napjáig 

biztosítja településünkön a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését. 

 

Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület fogadja el a határozat-tervezet mellékletében 

szereplő szerződés-tervezetet és ezzel a Faragó Környezetvédelmi Kft.-t jelölje ki a 

közszolgáltatás ellátására. 

 

Tekintettel arra, hogy a vonatkozó rendeletünkben megjelöltük a Báwimax Kft.-t, mint 

közszolgáltatót, a Faragó Környezetvédelmi Kft., mint új közszolgáltató elfogadása esetén 

módosítania szükséges a T. Képviselő-testületnek a rendelet 4. §-ának (2) és (4) bekezdéseit az 

alábbiak szerint: 

 

„A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 

 

4. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és 

ártalommentes elhelyezését az Önkormányzat közszolgáltatás útján láttatja el.  

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító 

helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a Faragó 

Környezetvédelmi Kft. (székhelye: 1085 Budapest, Baross u. 36., telephelye: 2366 Kakucs, 

Fecske utca 13.) jogosult és köteles ellátni Kakucs község közigazgatási területén valamennyi 

ingatlantulajdonos tekintetében.  

(3) Az Önkormányzat a szennyvíz ártalmatlanításáról a Kakucs és Újhartyán Önkormányzatok 

közös tulajdonában lévő szennyvíztisztító telepen gondoskodik, melynek üzemeltetését - 

szerződés alapján - a DAKÖV Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) látja el. 

(4) A Faragó Környezetvédelmi Kft. által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz kizárólag a Kakucs, 0112/7. helyrajzi szám alatti szennyvíztisztító-telepen az erre 

kijelölt fogadótér leürítő csatlakozásán üríthető le.” 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője 

– a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat 

elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

eredményéről a testületet tájékoztatni kell. 

A törvény 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell: 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 
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Fentiek alapján a rendeletmódosításnak a várható következményeiről – az előzetes 

hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom: 

 

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  

- Környezeti és egészségi következményei: nincs  

- Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs. 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: az Önkormányzat és a Báwimax Kft. között a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megszűnt, a Báwimax 

Kft. helyett 2015. augusztus 1. napjától a Faragó Környezetvédelmi Kft. fogja ellátni ezen 

közszolgáltatást, így a rendelet 4. §-ában a régi helyett az új közszolgáltató megnevezését 

szükséges feltüntetni. 

 

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A Szolgáltatónál rendelkezésre állnak. 

 

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

jogszabály indokolása is. 

  

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, 

illetve a határozat-tervezetet és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 

 

rendelet-tervezet 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló 10/2013. (VI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 19.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló 10/2013. (VI. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

4. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító 

helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a Faragó 

Környezetvédelmi Kft. (székhelye: 1085 Budapest, Baross u. 36., telephelye: 2366 Kakucs, 

Fecske utca 13.) jogosult és köteles ellátni Kakucs község közigazgatási területén valamennyi 

ingatlantulajdonos tekintetében.”  

(2) A Rendelet 4. § (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A Faragó Környezetvédelmi Kft. által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz kizárólag a Kakucs, 0112/7. helyrajzi szám alatti szennyvíztisztító-telepen az erre 

kijelölt fogadótér leürítő csatlakozásán üríthető le.” 

 

2. § Ez a rendelet 2015. augusztus 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

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

polgármester       jegyző 
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Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (...........) Határozata: 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII. törvény. 44/C. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület 

1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás ellátására a Faragó Környezetvédelmi Kft..-t (székhelye: 1085 

Budapest, Baross u. 36., telephelye: 2366 Kakucs, Fecske utca 13. jelöli ki, 2015. 

augusztus 1. napjától – 2025. július 31. napjáig tartó (10 éves) időtartamra, 

2. felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert az 1. pontban megjelölt és jelen 

határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

Határidő:  azonnal                            

Felelős:  Polgármester 

 

 

Melléklet a ..../2015. (.........) Kt. Határozathoz 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására 

 

mely létrejött egyrészről egyrészről: Kakucs Község Önkormányzata (székhelye: 2366 

Kakucs, Fő u. 20., törzsszáma: 734653, adószáma: 15734659-2-13., képviseli: Dr. Kendéné 

Toma Mária polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Önkormányzat), 

 

másrészről: Faragó Környezetvédelmi Kft. (székhelye: 1085 Budapest, Baross u. 36., 

telephelye: 2366 Kakucs, Fecske utca 13., adószáma: 12859375-2-42, cégbírósági szám: 01-

09-706913, önállóan jogosult képviselője: Faragó Tamás), mint kizárólagosan jogosult 

közszolgáltató (a továbbiakban Közszolgáltató) között a mai napon az alábbiak szerint:  

 

1.) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 

19. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (a továbbiakban: Vgt.) IX/A. 

Fejezetében, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) 

Kormányrendeletben foglaltak alapján az önkormányzati feladatellátási körbe tartozó nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közfeladat - kötelező közszolgáltatás 

keretében Kakucs község közigazgatási területén történő - ellátása céljából Kakucs Község 

Önkormányzata a Faragó Környezetvédelmi Kft.-t bízza meg. 

 

2.) Felek ezen közfeladat-ellátási (továbbiakban: közszolgáltatási) szerződésben rögzítik a 

közfeladat ellátásával összefüggő, őket megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket.   

 

Általános rendelkezések 

 

3.) A közszolgáltatással ellátandó közfeladat terjedelme 

 

3.1. A közszolgáltatás kiterjed Kakucs község közigazgatási területén keletkező, nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíznek Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló 10/2013. (VI. 17.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: 

vonatkozó önkormányzati rendelet) meghatározott ártalmatlanítási helyre történő elszállítására.  

 

3.2. Közszolgáltatónak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével 

kapcsolatban a szerződés 3.1. pontjában meghatározott tevékenysége Kakucs község 

közigazgatási területén, a közcsatornára rá nem kötött ingatlanon keletkezett és az 

ingatlantulajdonos által összegyűjtött, a Közszolgáltatónak átadott háztartási szennyvíz 

begyűjtésére és elszállítására terjed ki, a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltak 

szerint. 

 

3.3. Közszolgáltató a 3.1. pontban meghatározott, nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvízzel kapcsolatos tevékenységét Kakucs község közigazgatási területén kizárólagos 

jelleggel látja el. 

 

3.4. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 

elszállítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására - Kakucs község közigazgatási 

területén 2015. augusztus 1. napjától 2025. július 31. napjáig szóló (10 éves) időtartamra 

jogosult és köteles. 

 

3.5. Az Önkormányzat Kakucs község közigazgatási területén a szerződés 3.1. pontjában 

meghatározott, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 

tevékenység gyakorlását ezen közszolgáltatási szerződés fennállásának az ideje alatt harmadik 

személyek részére nem engedélyezi. 

 

3.6. A Faragó Környezetvédelmi Kft., mint Közszolgáltató a szerződés 3.1. pontjában 

meghatározott, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek ezen szerződésben 

meghatározott feltételek szerinti begyűjtésére, ártalmatlanítási helyre történő szállítására 

vonatkozó közszolgáltatás ellátását elvállalja. 

 

A Közszolgáltató kötelezettségei 

 

4.) Hatósági engedély 

 

A Közszolgáltatónak a közszolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkeznie kell a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közműpótló műtárgyból történő eltávolításához, 

elszállításához, ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséhez szükséges érvényes 

környezetvédelmi hatósági engedéllyel és a tevékenység végzésére vonatkozó nyilvántartásba 

vételi igazolással.  

 

5.) A Közszolgáltatás ellátása 

 

5.1. Közszolgáltató Kakucs község közigazgatási területén ezen szerződésben meghatározott, 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló tevékenységet, illetve 

az erre irányuló – az érintettek részére kötelezően igénybe veendő – közszolgáltatást a 

közszolgáltatás időtartama alatt folyamatosan és teljes körűen látja el. 

 

5.2. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére e 

szerződésben meghatározott közszolgáltatást a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek 

részére úgy teljesíti, hogy a közműpótló létesítményben lévő háztartási szennyvíz kiürítését az 

ingatlantulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 72 órán belül elvégzi. A háztartási 

szennyvíz ártalmatlanításra történő átadási helye: az ingatlanhoz tartozó közműpótló 

létesítmény helye.  

 

6.) A közszolgáltatás technikai és személyi feltételei 
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6.1. Közszolgáltató a vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott, nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására irányuló közszolgáltatást Kakucs 

Község közigazgatási területén a 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet 6. §-ában és az erre 

vonatkozó további ágazati jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelelő szállítóeszközzel 

köteles ellátni. 

 

6.2. A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 

közszolgáltatást alvállalkozók bevonásával is végezheti. A Közszolgáltató által használt 

szállítójárműveknek alapfelszereltségükben alkalmasnak kell lenniük az ingatlantulajdonosok 

szennyvíz tárolására alkalmas közműpótló létesítményeinek a kiürítésére. A 

szállítójárműveknek alapfelszereltségükben legalább 30 méter hosszú szívócsővel kell 

rendelkezniük és alkalmasnak kell lenniük 5 méter mélységből a szennyvíz kiürítésére 

(szippantására). 

 

6.3. A Közszolgáltatónak (és alvállalkozóinak) valamennyi, a jelen szerződésben foglalt 

tevékenység ellátásával kapcsolatos gépjárművét fel kell szerelnie a helyszíni elszámolásra 

alkalmas hitelesített, számlázás alapját képező mérőberendezéssel, mely a fogyasztó számára 

is leolvasható helyen elhelyezett kijelzővel rendelkezik. 

 

6.4. Közszolgáltatónak rendelkeznie kell olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a 

közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen 

keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek. 

 

6.5. Közszolgáltatónak rendelkeznie kell a közszolgáltatás ellátásához szükséges informatikai 

háttérrel, olyan számítógépparkkal, amely alkalmas a megrendelői adatbázis kezelésére, a 

Közszolgáltató által szolgáltatott adatok tárolására, kezelésére, továbbá rendelkeznie kell a 

nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához 

és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel. A Közszolgáltató köteles a 

közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatást rendszeresen teljesíteni és 

nyilvántartási rendszert működtetni. 

 

6.6. Közszolgáltató köteles biztosítani a közszolgáltatás teljesítéséhez a szükséges számú, 

valamint a Közszolgáltatóra, mint gazdálkodó szervezetre vonatkozó egyéb jogszabályi 

feltételeknek megfelelő képzettségű szakembereket, így 

- a szennyvízürítést végző és a szállító járművet vezető személyt vagy személyeket, 

- a közszolgáltatás igénybevételére irányuló megrendeléseket regisztráló, a szolgáltatást 

számlázó és a teljesítést ütemező személyeket, 

- az adatszolgáltatást és adatkezelést, valamint a statisztikai adatszolgáltatást végző 

személyeket. 

 

6.7. Közszolgáltató a közszolgáltatásnak a jogszabályokban foglalt feltételek szerinti 

ellátásához szükséges fejlesztéseket, továbbá a szolgáltatás iránt esetlegesen megnövekvő 

igények kielégítéséhez elengedhetetlen bővítéseket elvégzi.  

 

7.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítási célú végleges 

elhelyezése, befogadóhelyének kijelölése 

 

7.1. Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében begyűjtött és elszállított háztartási szennyvizet 

a DAKÖV Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) által üzemeltetett - Újhartyán-Kakucs települések 

közös tulajdonában lévő - 2366 Kakucs, 0112/7. hrsz-on lévő szennyvíztisztító telepen, mint 

befogadó műtárgyba köteles leüríteni.  
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7.2 Közszolgáltató köteles betartani a szennyvizet befogadó műtárgy üzemeltetésére vonatkozó 

előírásokat, különösen annak üzemelési idejére, illetve a népegészségügyi és biztonsági 

előírásokra vonatkozóan. 

 

7.3 Közszolgáltató a közcsatornával el nem látható ingatlanokról történt szennyvíz-beszállítás 

után járó esetleges költségvetési támogatás igénylésének elszámolásához a szükséges adatokat 

vezeti.  

 

8.) A Közszolgáltató tájékoztatási kötelezettsége 

 

Közszolgáltató az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről a közszolgáltatás 

teljesítéséről és tapasztalatairól, valamint a Vgt. 44/H. § (1) bekezdése szerint részletes 

költségelszámolás elkészítésével a tárgyévet követő év március 31-ig írásban beszámol Kakucs 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének.  

 

9.) A Közszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége 

 

9.1. Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását szabályozó Vgt. 44/E §-a szerinti, a 

közszolgáltatási díjhátralékos ingatlantulajdonosokra vonatkozó adatszolgáltatást köteles 

teljesíteni Kakucs Község Jegyzője részére. Közszolgáltató a működésére érvényes számviteli 

és egyéb jogszabályban előírt nyilvántartást köteles vezetni.  

 

9.2. Közszolgáltató az általa 9.1. pontban meghatározott adatnyilvántartást az információs 

önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és a 

végrehajtási rendeletében foglaltak alkalmazásával, valamint az üzleti titokra vonatkozó 

jogszabályi és szerződéses rendelkezések betartásával köteles végezni. 

 

10.) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosok tájékoztatása 

 

10.1. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 

közszolgáltatást igénybe venni köteles ingatlantulajdonosokat felhívás közzétételével 

tájékoztatja a közszolgáltatás nyújtására történő rendelkezésre állásról, a közszolgáltatásra 

irányuló közüzemi szerződés létrejöttéről, a szolgáltatás megrendelésének a módjáról.  

 

10.2. Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő információkat az ingatlantulajdonosok 

tájékoztatása végett köteles minél szélesebb körben, az ügyfélszolgálatánál jól látható helyen 

és az internetes honlapján közzé tenni.  

 

11.) Fogyasztói kifogások, észrevételek intézése 

 

11.1. Közszolgáltató köteles az ügyfélszolgálaton az ingatlantulajdonosi panaszokat felvenni, 

azokat nyilvántartani – amennyiben lehetséges, illetve szükséges a helyszínen kivizsgálni és 

nyomban megválaszolni – a fogyasztóvédelmi jogszabályok szerinti határidőben kivizsgálni és 

az ingatlantulajdonost erről igazolható módon tájékoztatni.  

 

11.2. Közszolgáltató köteles szabályozni az általa nyújtott közszolgáltatással kapcsolatos 

kifogások és észrevételek elintézésének a rendjét. 

 

Az Önkormányzat kötelezettségei 

 

12.) Az Önkormányzat közszolgáltatás biztosításával kapcsolatos kötelezettségei 

 

12.1. Az Önkormányzat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 

elszállítására vonatkozó közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátása, illetve az egyedi 

közüzemi szerződés megkötése érdekében rendeletben állapítja meg a közszolgáltatással 
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összefüggő, a Vgt. 44/C. § (2) bekezdése szerinti személyes adatok szolgáltatásának és 

kezelésének a rendjét. 

 

12.2. Az Önkormányzat kötelessége a településen működtetett különböző közszolgáltatások 

összehangolásának elősegítése. 

 

12.3. Az Önkormányzat kötelessége a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának 

biztosítása. 

 

12.4. A Képviselő-testület a vonatkozó önkormányzati rendeletben határozza meg – többek 

között – a közszolgáltatási díj megfizetésének szabályait és a közszolgáltatás díjának 

legmagasabb mértékét.  

 

A Közszolgáltatás finanszírozása és a közszolgáltatási díja 

 

13.) A Közszolgáltatás finanszírozásának elvei 

 

13.1. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 

szállítására irányuló közszolgáltatást az Önkormányzat által a közszolgáltatással arányosan 

megállapított közszolgáltatási díjbevételekből fedezi. A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatást 

igénybe vevő ingatlantulajdonosok fizetik meg. 

 

13.2. Közszolgáltató a közszolgáltatást megvalósításához és ezen szerződésben meghatározott 

színvonalon történő fenntartásához szükséges tárgyi eszközökkel, személyi állománnyal és 

pénzeszközökkel rendelkezik. A közszolgáltatásba bevont tárgyi eszközöknek a hosszú távú 

fenntartását és fejlesztését Közszolgáltató a közszolgáltatási díjbevételeiből fedezi. 

 

13.3. Az Önkormányzat a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás ellátásáért pénzbeli díjat nem 

fizet, illetve más ellenszolgáltatást nem nyújt. 

 

13.4. A közszolgáltatás díját a Vgt. 44/D. §-ában foglalt következő alapelvek 

figyelembevételével kell megállapítani. 

a.) A fizetendő díjnak az összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével arányosnak 

kell lennie.  

b.) A díj megállapításánál figyelemmel kell lennie a keletkezett háztartási szennyvíz 

mennyiségére, a közszolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos 

ráfordításokra (ezen belül a begyűjtés költségeire, a közszolgáltatás fejleszthető 

fenntartásához szükséges költségekre, a közszolgáltatás megkezdését megelőzően 

felmerülő és a közszolgáltatás ellátásához szükséges beruházások költségeire).  

c.)  

13.5.A közszolgáltatás díját a vonatkozó önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza.  

A díjról a Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos részére, a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtését követően haladéktalanul, a helyszínen számlát kiállítani, 

melynek alapján az ingatlantulajdonos, a számla kézhezvételével egyidejűleg köteles a díjat 

megfizetni. 

 

13.6. Az Önkormányzat a közszolgáltatásért fizetendő ellenszolgáltatás összegét a Vgt. 44/D. 

§-ában meghatározott szabályok szerint, a Közszolgáltató által elkészített – részletes 

költségelemzést is tartalmazó – javaslat alapján, a vonatkozó önkormányzati rendeletben 

állapítja meg. 

 

13.7. Az érintett ingatlantulajdonosok az esetleges központi költségvetési támogatással 

csökkentett összeget fizetik meg a közszolgáltatásért a Közszolgáltató részére. 
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13.8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló 

közszolgáltatásért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék, az erre megállapított késedelmi 

kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak 

minősülnek. 

 

13.9. A Közszolgáltató a könyveiben kimutatott díjhátralék beszedésére a Vgt. 44/E. §-ában 

meghatározott szabályok szerinti intézkedik. 

 

Teljesítési segéd vagy közreműködő igénybevétele 

 

14.) Általános felhatalmazás 

 

14.1. Közszolgáltató a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint a közszolgáltatás teljesítésére 

közreműködőt, alvállalkozót vagy teljesítési segédet vehet igénybe. 

 

14.2. A közreműködő, az alvállalkozó vagy a teljesítési segéd kiválasztása, irányítása és a 

tevékenységének felügyelete a Közszolgáltató feladata. Közszolgáltató a közreműködő vagy a 

teljesítési segéd tevékenységéért teljes felelősséggel tartozik. 

 

14.3. Közszolgáltató garantálja, hogy a közreműködő, az alvállalkozó vagy a teljesítési segéd a 

közszolgáltatás ellátásához szükséges szakmai és jogszabályokban megfogalmazott egyéb 

alkalmassági feltételekkel rendelkezik, és alkalmazásuk nem eredményezi sem a szolgáltatás, 

sem a szolgáltatás minőségi szintjének a csökkentését, nem jár díjemeléssel, illetve nem 

keletkeztet az Önkormányzatot terhelő díjkompenzációs kötelezettséget. 

 

A szerződés megszűnése 

 

15.) A közszolgáltatási szerződés megszűnése 

 

15.1.A közszolgáltatási szerződés megszűnik: 

- a felek közös megegyezésével 

- a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével 

- bármelyik fél felmondásával. 

 

15.2. A közszolgáltatási szerződés a Felek egyező akaratából közös megegyezéssel, az új 

közszolgáltató kiválasztása utáni időponttól, a közszolgáltatás folyamatos ellátását nem 

veszélyeztető módon szüntethető meg. 

 

15.3. Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha a közszolgáltatási 

szerződés létrejöttét követően megalkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi 

elemeit úgy változtathatja meg, hogy az a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű 

teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. 

 

15.4. Közszolgáltató a szerződést a Vgt. 44/G. §. (4) bekezdésében foglaltak szerint a 

közszolgáltatás megkezdését követően az előző pontban meghatározott körülmények 

bekövetkezésén túl akkor mondhatja még fel, ha az Önkormányzat a közszolgáltatási 

szerződésben meghatározott kötelezettségét – Közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan 

megsérti (súlyos szerződésszegés) és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz és akadályozza a 

közszolgáltatás teljesítését. 

 

15.5. Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést a Vgt. 44/D. §. (3) bekezdésében 

foglaltak szerint felmondhatja, ha a Közszolgáltató a feladatai ellátása során a környezet 

védelmére és a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági 

határozat előírásait súlyosan megsérti, és ennek tényét a bíróság vagy hatóság jogerősen 

megállapítja. Az Önkormányzat a Közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített 
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kötelezettségei súlyos és felróható megsértése esetén szintén felmondhatja a közszolgáltatási 

szerződést (súlyos szerződésszegés). 

 

15.6. Súlyos kötelezettségszegésnek minősül a Feleknek minden olyan felróható magatartása, 

amely a szerződésben, illetve a szerződésben jelzett jogszabályok által meghatározott 

kötelezettségeinek a megsértését eredményezi úgy, hogy ez a másik számára súlyos anyagi és 

erkölcsi érdeksérelemmel jár. 

 

15.7. A felmondás minden esetben írásban érvényes. 

 

15.8. A felmondási idő: 6 hónap (Vgt. 44/G. § (5) bekezdés) 

 

15.9. Felek az előző pontban meghatározott időtartam alatt is kötelesek a közszolgáltatás 

folyamatosságát biztosítani és a jogszabályban, valamint a szerződésben meghatározott 

fenntartásához szükséges – a szerződésben vállalt – kötelezettségeket teljesíteni. 

 

Egyéb rendelkezések 

 

16.) Bizalmas információk 

 

16.1. Felek kötelesek bizalmasan kezelni a szerződéssel kapcsolatban a tudomásukra jutott 

bizalmas információkat, elsősorban az üzleti vagy szolgálati titkot. 

 

16.2. Közszolgáltató köteles gondoskodni arról, és felel azért, hogy a bizalmas információkat 

és az üzleti vagy szolgálati titkot az esetleges közreműködő teljesítési segéd vagy alvállalkozó 

is bizalmasan kezelje. 

 

16.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben szereplő bizalmas információkat 

harmadik személy előtt csak azt követően tárják fel, ha arról a másik féllel egyeztettek. 

 

17.) Adatvédelem 

 

17.1. Felek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvényben foglaltak szerint kezelik és továbbítják a szerződés teljesítésével, illetve a 

közszolgáltatás nyújtásával kapcsolatban náluk keletkező személyes és üzleti vagy szolgálati 

titkokat képező adatokat. 

 

17.2. Az adatot vagy üzleti és szolgálati titkot kezelő fél felel minden olyan kárért, amely a nem 

megfelelő adatkezelés vagy adatvédelem folytán a másik félnél vagy harmadik személyeknél 

keletkezik. 

 

18.) Együttműködés, viták rendezése 

 

18.1. Felek jelen szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése során a tőlük elvárható 

módon, jóhiszeműen együttműködnek. 

 

18.2. A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő, bármely vitát a Felek kötelesek 

egyeztető tárgyaláson rendezni. A vitás kérdések egyeztetését bármelyik fél írásban a 

Közszolgáltató Vezetőjéhez, illetve az Önkormányzatot képviselő Polgármesterhez intézett 

levélben kezdeményezheti. Az egyeztető tárgyalást a Felek a lelhető legközelebbi időpontban 

folytatják le. 

 

18.3. Amennyiben a 18.2. pontban írt egyeztető tárgyalásokon a vitás kérdést Felek nem tudják 

rendezni, akkor a vita eldöntését bármelyik fél az illetékességgel rendelkező bíróságtól kérheti. 
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19.) Záró rendelkezések 

 

19.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályi 

rendelkezések az irányadóak, figyelemmel az Önkormányzat tárgyban megalkotott vonatkozó 

önkormányzati rendeletében foglaltakra. 

 

19.2. Felek ezen közszolgáltatási szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt igazolt 

képviselőjük útján helybenhagyólag írják alá. 

 

19.3. Jelen szerződés 4 példányban készült, amelyet a Felek képviselői eredetiben írtak alá. 

 

19.4. Jelen szerződés Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015 (..... ....) 

Határozatán alapul. 

 

Kakucs, 2015. ……………... 

 

 

Dr. Kendéné Toma Mária     Faragó Tamás 

polgármester                                                               ügyvezető 

Kakucs Község Önkormányzata                           Faragó Környezetvédelmi Kft. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2015. június 30-ai ülésére 

 

 

Tárgy:  Döntés ingatlanközvetítésre vonatkozó szerződés megkötéséről 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző   

 

Szavazás módja:  egyszerű szótöbbség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő belterületi lakótelkek és külterületi 

ingatlanok értékesítésére vonatkozóan jelenleg nem állunk szerződésben egyetlen 

ingatlanközvetítő vállalkozással sem, javasoljuk, hogy a kakucsi székhellyel rendelkező LB-

Paktum Kft.-vel kössünk ezirányú szerződést.  

A Kft. képviselőjével történt személyes megbeszélés során mindkét fél részéről egyetértettünk 

abban, hogy az ingatlanközvetítő díj mértéke - a piacon kialakult gyakorlathoz hasonlóan - a 

területek nettó eladási árának 3,3%-a + ÁFA összeg legyen. 

 

Kérjük a szerződéstervezetet áttanulmányozni, a véleményeket, módosító javaslatokat 

megtenni, majd a tárgyban a döntés meghozatalát. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (........) Határozata: 

Ingatlanközvetítési megbízási szerződés megkötésével kapcsolatban 

 

1.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy ingatlanközvetítői 

szerződést köt az Önkormányzat tulajdonában lévő, értékesítésre szánt bel- és külterületi 

ingatlanok eladása érdekében az LB-Paktum Kft. -vel (székhelye: 2366 Kakucs, Rónay György 

utca 28.) a határozat mellékletét képező szerződés szerint.  

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert az 

ingatlanközvetítői szerződés Önkormányzat nevében történő aláírására. 

 

Határidő:  azonnal, folyamatos 

Felelős:  Polgármester 
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A ...../2015. (.........) Kt. Határozat melléklete: 

 

 

Megbízási szerződés - ingatlanközvetítésre 

 

amely létrejött egyrészről: Kakucs Község Önkormányzata (2366 Kakucs, Fő utca 20., 

adószáma: 15734659-2-13, képviseli: Dr. Kendéné Toma Mária polgármester), mint megbízó 

- a továbbiakban: Megbízó -, 

 

másrészről: LB-Paktum Kft., (2366 Kakucs, Rónay György utca 28., adószáma: 24265409-1-

13, képviseli: Nagy Henrietta ügyvezető), mint megbízott - a továbbiakban: Megbízott - között 

az alulírott helyen, időben, tartalommal és feltételek szerint: 

 

1.) Megbízó megbízza Megbízottat, hogy részére ingatlanközvetítői tevékenységet végezzen 

(vevőket kutasson fel) az Önkormányzat tulajdonában lévő, ezen szerződés elválaszthatatlan 

mellékletét képező adatlapon megjelölt ingatlanok értékesítésére vonatkozóan, és 

előtárgyalásokat folytasson egy esetleges szerződés létrehozása céljából.  

Megbízott vállalja, hogy az adott ingatlanokat nyilvántartásába felveszi, a kívánt jogügylet 

létrejöttéhez az adott ingatlanok iránt érdeklődő ügyfeleket felkutatja, velük az előzetes 

egyeztetéseket elvégzi.  

 

2.) A külterületi ingatlan eladási irányára: 800 Ft/m2 (+ ÁFA).  

A külterületi ingatlan esetén az egy helyrajzi számon lévő ingatlan egy darabban való 

értékesítése a cél. 

A felek a külterületi ingatlan eladási árát, illetve az ingatlan több részletben történő értékesítését 

csak közös megegyezéssel módosíthatják. 

A megadott árra a mindenkori ÁFA törvény vonatkozik és szükség szerint akként változik 

(bruttó/nettó ár).  

 

3.) A belterületi lakótelkek eladási ára a következőkből tevődik össze:  

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

b./ a közművek kiépítésének költsége, amely 1.200.000,-Ft + ÁFA telkenként. 

 

4.) A megbízási díj mértéke: eredményes közvetítés esetén Megbízó közvetítői díjként 3,3% + 

Áfa, azaz háromegész-háromtized százalék plusz Áfa összeget Megbízottnak megfizet.  

A közvetítői díj minden esetben a közvetítés folytán létrejött adásvételi szerződés aláírása 

alkalmával, a Megbízó által átvett vételárból kerül a Megbízott részére kifizetésre. 

 

5.) A Megbízó aláírásával igazolja, hogy a közölt adatok megfelelnek a valóságnak.  

Megbízó kijelenti, hogy a jelen megbízási szerződés tárgyát képező ingatlanok (a továbbiakban: 

Ingatlan) a tulajdonát képezi, és ezt a tényt a jelen szerződés mellékletét képező tulajdoni lappal 

igazolja.   

 

6.) A megbízás jellege: 

Kiemelt: a Megbízott mellett a Megbízó is foglalkozhat az Ingatlan értékesítésével vagy 

más jogcímen történő hasznosításával.  

Megbízói értékesítés esetén a Megbízottat nem illeti meg a jutalék. 

 

7.) Jelen szerződés alapján Ajánlatkérőnek minősül az Ingatlan adatainak megismeréséről 

nyilatkozó személy, közeli hozzátartozója vagy az Ingatlan adatainak megismeréséről 

nyilatkozó személy tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, illetve az olyan gazdálkodó 

szervezet, amelynek az Ingatlan adatainak megismeréséről nyilatkozó személy munkavállalója 

vagy vezető tisztviselője. Az Ajánlatkérők azonosítása érdekében az Ingatlan adatainak 

megismerésekor az adatokat megismerő személyek nyilatkozatokat írnak alá. 
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8.) Megbízott jogosult az Ingatlant az Ajánlatkérők részére bemutatni, az Ajánlatkérőket az 

Ingatlanról tájékoztatni, az adásvételi szerződés létrejötte céljából a felek között egyeztetést 

folytatni. 

 

9.) Megbízott jogosult az Ingatlant a pontos cím feltüntetése nélkül bárhol - beleértve az írott 

és elektronikus sajtót - hirdetni. Megbízott a megbízást sikeresen teljesítése érdekében jogosult 

Megbízó Ingatlanján reklámtáblát vagy más reklámanyagot elhelyezni.  

 

10.) Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott által közvetített Ajánlatkérővel tárgyalásokat 

kizárólag a Megbízotton keresztül folytathat, és köteles kerülni az Ajánlatkérővel való 

közvetlen kapcsolatfelvételt. 

 

11.) Jelen szerződésben a Megbízó által meghatározott irányár tájékoztató jellegű, a megbízási 

díj a felek által kialkudott vételár alapján kerül meghatározásra. Ha a Megbízott a 

szerződéskötésen a Megbízónak felróható okból nincsen jelen, vagy a Megbízó az Ingatlan 

árával kapcsolatos változásokról a Megbízottat írásban előzetesen nem értesíti, a megbízási díj 

meghatározásakor az irányár képezi a megbízási díj alapját.  

 

12.) Megbízó kijelenti, hogy az Ingatlannal kapcsolatos, értékesítésére érdemi befolyással bíró 

adatokat és dokumentumokat a sikeres értékesítés céljából Megbízott rendelkezésre bocsátja. 

Megbízó vállalja, hogy minden olyan változásról, amely befolyással bír az Ingatlan 

értékesíthetőségére – különös tekintettel az irányár változásaira – Megbízott 3 azaz három 

munkanapon belül írásban tájékoztatja. Megbízó kijelenti, hogy amennyiben az Ingatlant más 

közreműködővel vagy anélkül  értékesítésre meghirdeti, akkor a hirdetésben szereplő vételár 

kizárólag a jelen szerződésben rögzített irányárral megegyező lehet. 

 

13.) Amennyiben a Megbízó és a Megbízott által közvetített Ajánlatkérők vagy a 7.) pontban 

írt személyek vagy szervezetek bármelyike között tulajdonjog átruházására, vagy más 

ellenérték fejében történő jogszerzésre irányuló szerződés jön létre jelen szerződés időtartama 

alatt, vagy a szerződés megszűnését követő 12 hónapon belül, a megbízás sikeresen 

teljesítettnek tekinthető.  

Sikeres teljesítésnek számít, ha az Önkormányzat számlájára megérkezik a teljes vételár 

összege. 

A megbízás sikeresen teljesítettnek számít abban az esetben is, ha az Ingatlan átruházása 

Megbízó és Megbízott vevőjelöltje között azért nem jött létre, mert harmadik személy él az 

elővásárlási jogával, és a vevőjelölt helyébe lépve közte és Megbízó között jön létre az Ingatlan 

átruházására irányuló szerződés. A megbízást sikeresen teljesítettnek kell tekinteni abban az 

esetben is, ha a Megbízó a tulajdonát képező másik ingatlanával kapcsolatban köt szerződést a 

Megbízott által közvetített Ajánlatkérővel. Ebben az esetben a megbízási díj alapja a Megbízó 

és az Ajánlatkérő között létrejött szerződésben meghatározott ellenérték. 

 

14.) Megbízó kötelezi magát, hogy amennyiben az ingatlan tulajdonjogát Megbízott 

közreműködése nélkül átruházza, úgy erről Megbízottat legkésőbb a szerződés megkötését 

megelőző munkanapon írásban tájékoztatja a szerződő fél vagy felek nevének és lakcímének, 

illetve székhelyének egyidejű megadásával. Ilyen esetben a Megbízó által szolgáltatott minden 

adatra vonatkozóan a Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli.  

 

15.) A teljes megbízási díj az Ingatlan átruházása vagy más ellenérték fejében történő 

jogszerzésre irányuló szerződésben rögzített ellenérték, foglaló, teljesítésekor esedékes, 

Megbízott számlája ellenében.  

 

16.) Amennyiben Megbízó sikeres közvetítés ellenére a megbízási díj megfizetését megtagadja 

vagy annak 8 napon túl nem tesz eleget, a megbízási díjon felül a megbízási díj 40%-ának 

megfelelő kötbért kőteles Megbízottnak megfizetni. 
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17.) Jelen szerződés megszűnik a szerződés teljesítésével vagy a Ptk. által meghatározott egyéb 

esetekben. Jelen szerződés megszűnik abban az esetben is, ha jelen szerződés tárgyát képező 

ingatlant Megbízó vagy harmadik személy értékesíti, vagy a kívánt egyéb szerződés létrejött. 

 

18.) Felek jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik. Jelen szerződést a felek bármikor 

felmondhatják 30 (azaz harminc) napos felmondási idő figyelembevételével.  

 

19.) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés bármely pontban történő módosítása 

csak mindkét fél által aláírt írásbeli nyilatkozattal lehetséges. Fenti módosítások a 

Megbízotthoz történő beérkezés dátumától lépnek hatályba. 

 

20.) Jelen szerződésből fakadó és békés megegyezéssel meg nem oldható minden jogvita 

elbírálására a felek kikötik a jelen szerződés megkötése helyének bírósága kizárólagos 

illetékességét. 

 

21.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos vonatkozó 

jogszabályok, különösen a Ptk. megbízásra vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 

22.) Jelen szerződésben közölt adatok valóságnak való megfeleléséért a Megbízott felelősséget 

nem vállal, az a Megbízó felelőssége. Ebből eredő minden kár a Megbízót terheli. 

 

Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 

 

 

Kakucs, 2015. ..………………….hó ……….nap 

 

 

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

Megbízó                                                 Megbízott 

 

 

Az ingatlanközvetítői szerződés melléklete: 

 

Az Önkormányzat által értékesítésre szánt ingatlanok listája 

 

Külterületi ingatlan: 

helyrajzi szám természetbeni elhelyezkedés művelési ág területnagyság 

 036/28.  M5-ös autópálya túloldalán szántó és legelő  40 ha 4718 m2 

 

  

Belterületi ingatlanok: 

   helyrajzi szám cím területnagyság m2-ben 

1 1214 Liliom utca 21. 786 

2 1215 Liliom utca 23. 789 

3 1216 Liliom utca 25. 794 

4 1217 Liliom utca 27. 828 

5 1220 Liliom utca 33. 836 

6 1221 Liliom utca 35. 885 

7 1222 Liliom utca 37. 885 

8 1223 Liliom utca 39. 884 

9 1224 Liliom utca 41. 883 
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10 1225 Liliom utca 43. 880 

11 1226 Liliom utca 45. 878 

12 1227 Liliom utca 47. 876 

13 1228 Liliom utca 49. 874 

14 1229 Liliom utca 51. 925 

15 1231 Viola utca 1. 763 

16 1232 Viola utca 3. 781 

17 1233 Viola utca 5. 800 

18 1234 Viola utca 7. 798 

19 1238 Viola utca 4. 831 

20 1239 Viola utca 6. 839 

21 1241 Rózsa utca 23. 861 

22 1242 Liliom utca 24. 861 

23 1243 Liliom utca 22. 861 

24 1244 Rózsa utca 21. 861 

25 1252 Rózsa utca 13. 861 

26 1260 Rezeda utca 4. 804 

27 1262 Liliom utca 12. 800 

28 1263 Rózsa utca 11. 800 

29 1264 Rózsa utca 9. 800 

30 1265 Liliom utca 10. 800 

31 1267 Rózsa utca 7. 800 

32 1268 Rózsa utca 5. 800 

33 1271 Rózsa utca 3. 800 

34 1272 Rózsa utca 1. 800 

35 1289 Viola utca 11. 762 

36 1290 Rózsa utca 50. 751 

37 1291 Rózsa utca 48. 754 

38 1292 Rózsa utca46. 839 

39 1293 Rózsa utca 44. 838 

40 1298 Rózsa utca 34. 832 

41 1299 Rózsa utca 32. 831 

42 1300 Rózsa utca 30. 797 

43 1301 Rózsa utca 28. 693 

44 1302 Rózsa utca 26. 693 

45 1303 Rózsa utca 24. 797 

46 1304 Rózsa utca22. 762 

47 1305 Rózsa utca20. 763 

48 1306 Rózsa utca18. 761 

49 1307 Rózsa utca 16. 761 

50 1308 Rózsa utca14. 761 

51 1309 Rózsa utca12. 761 

52 1312 Rózsa utca 6. 695 

53 1313 Rózsa utca 4. 695 

54 1314 Rózsa utca 2. 799 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2015. június 30-i ülésére 

 

 

Tárgy:  Döntés Kakucs-Újhartyán közötti kerékpárút tervezése és 

engedélyeztetése tárgyában megállapodás megkötéséről 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző   

 

Szavazás módja:  egyszerű szótöbbség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Újhartyán Város Önkormányzata úgy döntött, hogy amennyiben lehetőség adódik rá, pályázatot 

kíván benyújtani egy Újhartyán és Kakucs településeket összekötő kerékpárút megépítésére. 

Ahhoz azonban, hogy a közeljövőben kiírandó pályázat felhívásra azonnal be lehessen nyújtani 

pályázatot, a településeknek kész tervekkel és engedélyeztetési dokumentációkkal kell 

rendelkezniük.  

Újhartyán Önkormányzata ennek érdekében felkérte az újhartyáni székhelyű Planex-x Kft.-t, 

hogy tegye meg ajánlatát a tervezési és engedélyeztetési dokumentációk elkészítésére 

vonatkozóan. 

A Kft. - a benyújtott árajánlat alapján - a kért szolgáltatás elvégzését 2.500.000 Ft + ÁFA, azaz 

3.175.000 Ft összértékben vállalná, melynek 50%-át, vagyis 1.250.000 Ft + ÁFA összeget 

kellene Kakucs Község Önkormányzatának megfizetnie. 

 

Kérjük az előterjesztés megtárgyalását, a határozati javaslat és megállapodástervezet 

áttanulmányozását, majd a tárgyban a döntés meghozatalát. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (........) Határozata: 

A Kakucs-Újhartyán közötti kerékpárút tervezésére és engedélyeztetésére elkülönített 

pénzösszeg elfogadásáról 

 

1.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Újhartyán és 

Kakucs települések között - pályázati forrás bevonásával - kerékpárút létesüljön, és egyúttal 

hozzájárul, hogy a beruházás megterveztetésére és engedélyeztetésére a határozat 

mellékletében foglalt megállapodástervezetet Dr. Kendéné Toma Mária polgármester az 

Önkormányzat nevében aláírja. 

 

2.) A Képviselő-testület a terveztetés és engedélyeztetés költségeire az Önkormányzat 

költségvetésében az általános tartalék terhére elkülöníti a településre jutó 50%-os költséget, 

vagyis az 1.250.000 Ft + ÁFA összeget. 

 

Határidő:  azonnal, folyamatos 

Felelős:  Polgármester 
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A ..../2015. (......) Kt. Határozat melléklete: 

 

Megállapodás 

 

Mely létrejött egyrészről  

Kakucs Község Önkormányzata (cím: 2366 Kakucs, Fő u. 20., képviseli: Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármester)  

másrészről 

Újhartyán Város Önkormányzata (cím: 2367 Újhartyán, Fő u. 21., képviseli: Schulcz József 

polgármester)  

között, a Kakucs-Újhartyán közötti kerékpárút tervezése és engedélyeztetése tárgyában az 

alábbi napon és feltételekkel: 

 

1. A felek rögzítik, hogy Újhartyán Város Önkormányzata 2015. ……….-n kelt 

megállapodásban megrendelte a Kakucs-Újhartyán között kerékpárút tervezését és 

engedélyeztetését, melynek vállalkozója a Planex-x Kft (cím: 2367 Újhartyán, Hunyadi 

u. 22., képviseli: Lauter Attila), mint vállalkozó a szolgáltatást 2.500.000.-Ft+ÁFA, 

azaz 3.175.000.-Ft összértékben vállalta. 

 

2. A felek kijelentik, hogy az 1. pontban rögzített tervezési díj az esetleges 

közműkiváltások tervezését, ha nyomvonal erdőt érint, akkor az erdőkivonási tervrészt, 

ha magánterületet érint a magántulajdonosokkal történő egyeztetést, ingatlan 

megosztási tervet, a földhivatali tulajdoni lapok, helyszínrajzok, beszerzését és az 

engedélyezési eljárás díját nem tartalmazza. Mindezeket Kakucs község közigazgatási 

területén Kakucs, Újhartyán közigazgatási területén Újhartyán Város Önkormányzata 

finanszírozza. 

 

3. A felek rögzítik, hogy az 1. pontban rögzített tervezési díj 50-50%-ban, azaz bruttó 

1.587.500 – 1.587.500.- Ft-ban oszlik meg a két település között. A Kakucs községre 

jutó részt Újhartyán Város Önkormányzata a teljesítést követő 15 napon belül jogosult 

továbbszámlázni Kakucs Község Önkormányzata részére 15 napos fizetési határidővel. 

 

4. A felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás csak írásban módosítható és a felek a 

tervet elkészültéig, engedélyezés megtörténtéig kötik. 

 

5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a szerzői jogokra vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései irányadóak. A szerződő felek a vitás kérdésekben a Dabasi 

Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

Szerződő felek jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

 

Újhartyán, 2015. ……………………. 

 

   

      

     Schulcz József                                                                             Dr. Kendéné Toma Mária 

Újhartyán polgármestere                                                    Kakucs Polgármestere 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. június 30-ai ülésére 

 

Tárgy:  Döntés egyes közterületek elnevezéséről és közterületek jellegének 

módosításáról 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 14/A § (1) bekezdése szerint „minden belterületi és olyan külterületi közterületet el 

kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló törvény szerinti épület található.” 

 

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: KCR) 2. § (1) bekezdése szerint: „A Magyarország területén található 

ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi 

címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie.” 

 

A fentiek értelmében az összes ingatlan (út, utca, köz) nevet kap, amelyen épület található, 

illetve eddig beépítetlen, de beépítésre szánt terület feltáró útja. Utcanevet kapnak az eddig csak 

helyrajzi számmal ellátott, tanyákhoz, külterületi beépített területhez vezető utak. 

 

A KCR-rel történt összevetés és lakcímnyilvántartás alapján tisztázásra kerül egyes névvel 

rendelkező közterületek közterületi jellege. 

 

A KCR 1. mellékletében felsoroltaktól eltérő közterületjelleg a központi címregiszterben nem 

rögzíthető, ezért szükséges megváltoztatni a határozati javaslat 2. pontjában meghatározott 

utcák jellegét. 

 

 

Kérjük a fentieket megvitatni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
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Határozati javaslat 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (........) Határozata: 

Címmel nem rendelkező közterületek címének és a jellegének meghatározásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az eddig címmel nem rendelkező 

közterületek címeit és a jellegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

A közterület elhelyezkedése  

 

Névvel nem rendelkező 

ingatlan 

helyrajzi száma(i) (Hrsz.) 

Új név és 

közterületjelleg 

 

A templomtól a szövetkezetig Kakucs 37. Templom köz 

 

A szövetkezeten belül Kakucs 0132/106. és 0133. Ipartelep utca 

 

A Sastelepen a tér (régi pékség) Kakucs 524/27. Sólyom tér 

 

A Monori út folytatása az 

autópálya hídjának falu felé eső 

elejéig 

Kakucs 058/3. és 058/4. Külső Monori utca 

Autópálya hídjának elejétől a 

Bagi tanya végéig 

Kakucs 058/1. és 058/2. Tölgyes utca 

A Bagi tanya végétől a Deák 

Udvarházig vezető út 

Kakucs 065. Kökényes utca 

A Pergel köztől a Varró tanyáig 

vezető út 

Kakucs 0175/2. Fatelep utca 

A Varró tanyától a vasútig 

vezető út 

Kakucs 014/2. és 0172. Szilvás utca 

A vasúttól a Csíkosi puszta 

tanyára vezető út 

Kakucs 0159. Vasút utca 

A Csíkosi puszta tanyán belül Kakucs 0156/4. Vadász utca 

 

A Dózsa György utca végétől a 

csatornáig vezető út 

Kakucs 0102.  Liebner utca 

A csatornától Újhartyánig 

vezető út 

Kakucs 0101. Kisperjési utca 

 

 

2. A Képviselő-testület az alábbiakra módosítja az alább felsorolt közterületek közterületi 

jellegét (út, utca, tér) a központi címregiszterrel és lakcímnyilvántartással történt összevetés és 

a jogszabályi megfelelés alapján: 

 

a) Hősök tere helyett: Hősök tere park, 

b) Sastelep helyett: Sastelep utca, 

c) Pergel-köz helyett: Pergel köz. 

 

Határidő:  azonnal 

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

  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. június 30-ai ülésére 

 

Tárgy:  Döntés tanyák elnevezésének jóváhagyásáról 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő: 
 Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban KCR) 2. § (1) bekezdése szerint: „A Magyarország területén található 

ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi 

címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie.” 

A KCR. 19. §-ában foglaltak szerint:  

„(1) A külterületen fekvő tanya címét elsősorban a tulajdonos által javasolt elnevezés szerint 

kell megállapítani. 

(2) Ha a tanya elnevezésére a tulajdonos a címképzésért felelős szerv (jegyző) legalább kétszeri 

felhívására sem tesz javaslatot vagy az általa tett javaslat a (3) bekezdésben foglaltaknak nem 

felel meg, akkor a címképzésért felelős szerv az önkormányzati képviselő-testület döntésének 

megfelelő elnevezést jegyzi be a központi címregiszterbe. 

(3) A tulajdonos elnevezésre irányuló javaslatát el kell fogadni, ha az elnevezés a tulajdonos 

vezetékneve szerepeltetésére irányul, és a település közigazgatási területén nincsen másik tanya 

ugyanezzel a névvel. Minden más esetben a tulajdonos által javasolt elnevezés akkor fogadható 

el, ha az az adott tanya pontos beazonosítását lehetővé teszi és a javasolt elnevezés nem sérti a 

közízlést, nem kelt megbotránkozást, nem félrevezető és a magyar nyelv helyesírási 

szabályainak is megfelel. 

(4) Egy településhez tartozó közigazgatási területen belül nem lehet több tanyát azonos névvel 

elnevezni. Ha a tulajdonos által javasolt elnevezés már egy másik tanya neve, a címképzésért 

felelős szerv megkülönböztetésre alkalmas jelölést javasol a tulajdonosnak.” 

 

A Polgármesteri Hivatal részéről kikértük azon külterületi tanyák tulajdonosainak - a tanyájuk 

nevének elnevezésére irányuló – nyilatkozatát. Egyelőre azon tulajdonosoktól érkezett vissza 

válasz, akik egyedüli tulajdonosok, illetve egy család tulajdonában van a tanya, vagy 

tanyacsoport. 

Ezen tanyatulajdonosok egyetértettek a Polgármesteri Hivatal által a tanyájuk nevére tett 

javaslattal, mely a határozati javaslatban szerepel. 

 

Kakucson a földkönyvi nyilvántartás szerint két Csíkosi puszta tanya van, viszont az új 

jogszabályok szerint minden tanyának megkülönböztető nevének kell lennie.  

Az egyik Csíkosi puszta tanya néven szereplő tanya a Varró család tulajdonában van, míg a 

másik, a vasúton túl lévő, egybefüggő tanyacsoport sok személy, vagy család tulajdonában.  

A vasúton túl lévő Csíkosi pusztai tanyák nevének elnevezésére megküldtük a felkérő levelet a 

tulajdonosoknak. A válaszokat még várjuk vissza a Hivatalba, így annak a tanyacsoportnak az 

új elnevezéséről a Testület csak később tud majd dönteni. 

 

 

Kérjük a fentieket megvitatni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
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Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (........) Határozata: 

A tanyák elnevezésének jóváhagyásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a külterületi tanyák 

elnevezésére tett javaslatokat az alábbiak szerint: 

 

Tanya helyrajzi száma(i) (Hrsz.) A tanya új elnevezése 

Kakucs 064/10. Nagyligetes tanya 

 

Kakucs 063/1. Lauter tanya 

 

Kakucs 064/3. Bagi tanya 

 

Kakucs 0104/2. Kincsem tanya  

 

Kakucs 074/7. Csiszárik tanya 

 

Kakucs 0173/7. Varró tanya 1. 

 

Kakucs 0173/8. Varró tanya 2. 

 

Kakucs 0173/4. Varró tanya 3. 

 

Kakucs 0173/5. Varró tanya 4. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. június 30-ai ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a szennyvíztisztító-telep bővítése tárgyában készült 

településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos 

véleményezésekről és a partnerségi egyeztetés lezárásáról 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:  Zétényi Zsófia tervező 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A jelen településrendezési eszközök, településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat 

módosítása a külterületi 0112/3. hrsz. ingatlan területére kiterjedően, Kakucs Község 

Önkormányzatának megbízásából készül. A módosítás alapját a 138/2014. (12.18.) számú 

képviselő-testületi határozat képezi. Az egyeztetés közben történt telekalakítás szerint a 0112/3 

és a 0112/7 hrsz. telkek az utóbbi helyrajzi szám alatt összevonásra kerültek. 

A terv-módosítás véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 

(Kormányrendelet) által szabályozott teljes eljárás keretein belül történt.  

A tervezőiroda ennek megfelelően (2015 februárjában) összeállította a tervmódosításról szóló 

ismertetőt (Kormányrendelet 36. § a) pontja szerinti előzetes tájékoztatási szakasz), melyre 

vonatkozó előzetes nyilatkozatokat az egyeztetési eljárásban érdekeltek többségétől 

megkaptuk. Az előzetes vélemények, szakmai javaslatok alapján a tervezők összeállították a 

terv-módosítás véleményezési dokumentációját (Kormányrendelet 36. § b) pontja szerinti 

véleményezési szakasz), melyet az Önkormányzat - 2015 májusában - megküldött azon 

szervezeteknek, melyek a további egyeztetési eljárásban való részvételi szándékukat jelezték, 

illetve az előzetes tájékoztatási szakaszban véleményt nem közöltek.  

A Kormányrendelet 39. § (2) bekezdése szerint a véleményezést követően a beérkezett 

véleményeket ismertetni kell a Képviselő-testülettel, azok elfogadásáról, vagy el nem 

fogadásáról a Képviselő-testület dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolni 

kell.   

A fenti szabályok szerint az előterjesztéshez mellékeljük a beérkezett véleményeket, 

észrevételeket és az ezekre adott, a tervezők közreműködésével összeállított válaszokat, és azok 

indoklását. 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és mellékleteinek áttekintése után 

döntsön a válaszok elfogadásáról és a véleményezés lezárásáról. 

A véleményezési szakasz lezárását, dokumentálását és közzétételét követően a dokumentáció a 

Kormányrendelet 40. § (1) bekezdés szerint benyújtható végső szakmai véleményezésre az 

állami főépítészhez. A végső szakmai véleményezést követően dönthet majd a Képviselő-

testület a településszerkezeti terv, valamint a HÉSZ és szabályozási terv adott területre 

vonatkozó módosításáról.    
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1. HATÁROZATI JAVASLAT:  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (........) Határozata: 

A szennyvíztisztító-telep területének bővítéséhez szükséges településrendezési eszközök 

módosításához kapcsolódó véleményezési eljárás lezárásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - az Újhartyán-Kakucs települések közös 

tulajdonában lévő szennyvíztisztító-telep területének bővítéséhez szükséges településrendezési 

eszközök, településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítása vonatkozásában - a 

külterületi 0112/3 hrsz. ingatlan területére kiterjedően az alábbiakat állapítja meg és az alábbi 

döntéseket hozza: 

1. A módosítás alapját a 138/2014. (12.18.) számú képviselő-testületi határozat képezi. Az 

egyeztetés közben történt telekalakítás szerint a 0112/3 és a 0112/7 hrsz.-ú telkek az utóbbi 

helyrajzi szám alatt összevonásra kerültek. 

2. A tervmódosítás véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-

fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően, 

teljes eljárás keretein belül történt.  

A Korm. rendelet 26. fejezete szerinti előzetes tájékoztatási szakaszban összeállított ismertető 

megküldésre került a Korm. rendelet 9. melléklete szerinti államigazgatási szerveknek, továbbá 

az erre vonatkozó képviselő-testületi határozatban meghatározott „partnereknek”.  

Az előzetes vélemények, szakmai javaslatok alapján a tervezők a Korm. rendelet 27. fejezete 

szerinti véleményezési szakaszban összeállították a tervmódosítás véleményezési 

dokumentációját, melyet az Önkormányzat megküldött azon szervezeteknek, melyek a további 

egyeztetési eljárásban való részvételi szándékukat jelezték, illetve az előzetes tájékoztatási 

szakaszban véleményt nem közöltek. Az ezen véleményezési dokumentációra vonatkozóan 

beérkezett véleményeket, a  vélemények alapján összeállított jóváhagyandó munkarészeket 

(településszerkezeti terv, az erről szóló határozati javaslat, valamint a helyi építési szabályzat 

módosítása és annak melléklete, a szabályozási terv vonatkozó részlete) a Képviselő-testület 

megismerte. 

3. Mindezen dokumentumokat, terviratokat megismerve a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 

beérkezett véleményeket a mellékelt, a tervezők közreműködésével összeállított önkormányzati 

válaszok szerint fogadja el. 

4. Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (3) 

szerint a tervmódosítás véleményezési szakasza lezárul, és a településszerkezeti terv, HÉSZ és 

szabályozási tervmódosítás tervezete az Állami Főépítésznek a jóváhagyáshoz szükséges végső 

szakmai vélemény megkérése céljából benyújtható.  

 

Határidő: a határozat közlésére - azonnal 

Felelős:  Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 
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A  …../2015. (........) Kt. Határozat melléklete: 

 

Véleményt adó 

szerv 

megnevezése Vélemények Válaszok 

Pest megyei 

kormányhivatal 

Építésügyi, 

Hatósági, 

Oktatási és 

Törvényességi 

Felügyeleti 

Osztály 

A megalapozó részhez tartozó helyzetfeltáró 

munkarész hiányos. A R. előírásainak nem 

felel meg. Kéri a munkarész javítását a 

hatályos jogszabályi előírásoknak 

megfelelően 

A megalapozó vizsgálat 

helyzetfeltáró munkarésze a R. 

mindazon pontjainak, amelyek 

a területi adottságait, jellegét 

figyelembe véve szakmailag 

relevánsan értelmezhetők, 

megfelelő mélységben és 

részletezettséggel készült el.  

Az ORrT által megszüntetett övezetek 

esetében a megfeleltetés nem végezhető el. 

Kéri ezen munkarészek törlését.  

A hivatkozott munkarészeket 

töröljük. 

Kéri a területi mérleget bemutató táblázat 

módosítását, amit mind az alátámasztó, mind 

pedig a jóváhagyandó munkarészben 

szerepeltetni kell.  

A területi mérleget a korábbi és 

jelen a területhasználat 

módosítás figyelembe vételével 

módosítjuk. 

Kakucs község borvidéki település. (A 

település területén szőlő termőhelyi kataszter 

I-II. osztályú földrészletek is találhatók, ezért 

kérik, a megfeleltetés során az OTrT 8. § (1)-

(2) bekezdése előírásainak figyelembe vételét 

is.  

Az alátámasztó munkarész az 

alábbiak szerint kiegészül: 

"Kakucs község borvidéki 

település. A település területén 

szőlő termőhelyi kataszter I-II. 

osztályú földrészletek is 

találhatóak.  Újhartyán és 

Kakucs községek közös 

meglévő szennyvíztisztító 

telepe (Kakucs, 0112/7 hrsz) és 

tervezett bővítési területe 

Kakucs, 0112/3 hrsz) nem 

tartozik a település szőlő 

termőhelyi katasztere I-II. 

osztályú területeihez, így az 

OTrT 8. § (1) bekezdése 

előírásai a módosítással érintett 

területekre nem vonatkoznak. 

8. § (1) Borvidéki település 

szőlő termőhelyi katasztere I-II. 

osztályú területeihez tartozó 

földrészlet - a különleges 

mezőgazdasági üzem terület 

kivételével - beépítésre szánt 

területté nem minősíthető" 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület övezetébe tartozik a 

módosítással érintett terület, ezért kérik az 

OTrT 14/A. § (4) bekezdés előírásainak 

érvényesítését a Helyi Építési Szabályzatban.  

A tervezési terület földrészletei 

gyep művelési ágba soroltak, 

illetve kivett területek, nem 

szőlő területek. 
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Pest Megyei 

Főépítész 

A területi mérleg változását összesítő 

táblázathoz kapcsolódóan szeretném felhívni 

a figyelmet arra mind az alátámasztó 

munkarészben, mind pedig a 

határozattervezetre vonatkozóan, hogy a 

település 2012-ben történt módosítása több 

hektárt használt fel a mezőgazdasági és 

erdőgazdálkodási térségre vonatkozóan. 

Kérem az akkor módosításokat is beépíteni a 

fennmaradó lehetőségek közé. Azaz a 

megfeleltetéskor nem a TSZT 

mezőgazdasági területek nagysága a 

mérvadó, hanem, hogy azon a PmTrT-ben 

szereplő mezőgazdasági térségen belül 

mekkora a mezőgazdasági területbe sorolt 

település nagysága.  

A területi mérleget a korábbi és 

jelen a területhasználat 

módosítás figyelembe vételével 

módosítjuk. 

A módosítási szándékokra vonatkozó eljárás 

elindítása óta is változtak az építésügyi 

jogszabályok. Azokat a térségi övezeteket, 

amelyeket az OTrT megszüntetett, nem kell 

elemezni az alátámasztó munkarészben, és a 

határozattervezetben sem feltüntetni.  

A hivatkozott munkarészeket 

módosítjuk, töröljük. 

Az OTrT megmaradó és új országos, illetve 

térségi övezetekre a 12/A. § (1) bekezdését 

kell alkalmazni: "A kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervek, valamint a 

településrendezési eszközök készítése során a 

12. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt térségi 

övezetek által érintett területeket az országos, 

a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi 

érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra 

kötelezett államigazgatási szervek köréről 

szóló kormányrendelet szerint, az abban 

meghatározott államigazgatási szervek 

előzetes adatszolgáltatása 

figyelembevételével kell lehatárolni." Az 

OTrT 12/A. § (4) bekezdése szerint: "A 

településrendezési eszközök készítésénél a 

hatályos kiemelt térségi és megyei 

területrendezési terv térségi övezeteinek 

lehatárolásához képest a térségi övezetek 

területének a település közigazgatási 

területére eső része legfeljebb +-5%-kal 

változhat." Ennek értelmében a PmTrT és az 

OTrT összhangba hozataláig az 

államigazgatási szervek előzetes 

adatszolgáltatása alapján lehatárolt övezetek 

esetében a +-5% eltérés nem érvényesíthető. 

Ugyanakkor a DINPI az ökológiai folyosó 

lehatárolását pontosíthatja. Amennyiben nem 

pontosítja, úgy az OTrT 18. § (1)-(2) 

bekezdés alapján az ökológiai folyosó 

övezetében új beépítésre szánt terület 

területrendezési hatósági eljárás alapján 

jelölhető ki.  

Az alátámasztó munkarész 5.2. 

Tájrendezési javaslat c. fejezete 

az alábbiakkal egészül ki: Az 

előzetes tájékoztatási 

szakaszban a Nemzeti Park 

Igazgatóság munkatársával 

folytatott egyeztetés alapján, 

valamint a Közép-Duna-völgyi 

Környezetvédelmi,Természetvé

del-mi és Vízügyi Felügyelőség 

KTVF: 3411-5/2013. 

iktatószámú (Vízikönyvi szám: 

7.1/1/92) határozatában hozott 

vízjogi létesítési engedély 

tartalma szerint Újhartyán és 

Kakucs községek közös 

szennyvíztisztító telepe 

(Kakucs 0112/7 hrsz) bővítése 

és intenzifikálása az 

engedélyben megadott helyen 

(Kakucs 0112/3 hrsz) az 

engedélyező hatóság és a 

szakhatóság által támogatott. A 

Nemzeti Park Igazgatóság 

munkatársa tájékoztatása 

alapján a tervmódosítás 

egyeztetési folyamatához 

kapcsolódóan az ökológiai 

folyosó határainak módosítását 

kezdeményezi az Igazgatóság 

annak érdekében, hogy a 

szennyvíztisztító meglévő 

beépített területe és a beépítésre 
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szánt fejlesztési területe az 

ökológiai folyosó módosított 

területét ne érintse.  

Kakucs község borvidéki település, ezért az 

alátámasztó munkarészt kéri kiegészíteni az 

OTrT 9. § (1)-(2) bekezdése előírásainak 

való megfeleltetéssel is 

Az alátámasztó munkarész az 

előzőekben megfogalmazottak 

szerint kiegészül.  

A biológiai aktivitás kompenzációjának 

érvényesítése érdekében szükséges a HÉSZ 

és az SZT kiegészítése a kétoldali fasor 

létesítésének kötelezésével. 

A szennyvíztisztító telep 

fejlesztése és bővítése új 

beépítésre szánt terület 

kijelölésével valósítható meg. 

Annak érdekében, hogy a 

község közigazgatási területén 

a BIA érték szinten tartható 

legyen, az új beépítésre szán 

terület kijelölésével egyidejűleg 

ne csökkenjen az átminősítés 

előtti aktivitásértékhez képest, 

Kakucs település területén a 

meglévő általános 

mezőgazdasági terület 

különleges területbe történő 

átminősítésével csökkenő BIA 

értéket (Má-v > Kkm/0,2; 3,7 > 

1,5) vissza kell pótolni. A 

visszapótlás igazolásának 

számítása a 9/2007. (IV.3.) 

ÖTM rendelet 3. § b) 

bekezdése alapján, az 1. 

mellékletben megadott 

értékmutatók alkalmazásával 

történik.  
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A HÉSZ-ben kéri érvényesíteni a térségi 

jelentőségű tájképvédelmi terület övezetre 

vonatkozó OTrT előírásokat.  

Az alátámasztó munkarész 5.2. 

Tájrendezési javaslat c. fejezete 

az alábbiakkal egészül ki: A 

szennyvíztisztító és a bővítési 

területe a beépített területektől, 

a belterülettől távol fekszik, 

látványát fás növényzettel 

takarja. A tájképvédelmi 

szempontból kiemelten 

kezelendő terület övezete 

területét a településrendezési 

terv az adatszolgáltatás 

alapján pontosítja, az érintett 

területre a tájképi egység és a 

hagyományos tájhasználat 

fennmaradása érdekében a 

helyi építési szabályzat 29. §-

ban meghatározza a 

területhasználatra és az 

építmények tájba 

illeszkedésére vonatkozó 

szabályokat.  

Duna-Ipoly 

Nemzeti Park 

Igazgatósága 

Az Újhartyán-Kakucs települések közös 

szennyvíztisztító tervmódosítás egyeztetési 

folyamatához kapcsolódóan a Nemzeti Park 

Igazgatóság az ökológiai folyosó határainak 

pontosítását kezdeményezte annak 

érdekében, hogy a szennyvíztisztító meglévő 

beépített területe és a szennyvíztisztító 

beépítésre szánt tervezett bővítési területe az 

ökológiai folyosó módosított területét ne 

érintse. Az ökológiai folyosó módosított 

területi lehatárolása szerinti adatszolgáltatás 

alapján a szennyvíztisztító és a tervezett 

bővítési terület nem része az OTrT-ben 

lehatárolt országos ökológiai hálózat 

ökológiai folyosó övezetének.    

Közép-Duna-

völgyi Vízügyi 

Igazgatóság 

Kakucs község településrendezési 

eszközeinek módosítása, a Kakucs külterület 

0112/7 hrsz-ú ingatlanon meglévő 

szennyvíztisztító telepnek a (korábban 

meglévő) Kakucs külterület 0112/3 hrsz-ú 

ingatlan területén történő bővítés táj- és 

természetvédelmi szempontból elfogadható, 

azon kikötéssel, miszerint a véleményezési 

dokumentációban az alábbiak javítása 

szükséges: 1. A bővítés a megkeresésben 

szereplő helyszínrajzok alapján kizárólag 

a (korábban meglévő) Kakucs külterület 

0112/3 hrsz-ú ingatlant érinti, a Kakucs 

külterület 0112/4 hrsz-ú ingatlant nem 

veszi igénybe. (Aktuálisan a bővítéssel 

érintett ingatlan a Kakucs külterület 

0112/7 hrsz.; mivel a Pest Megyei 

Kormányhivatal (a továbbiakban: 

Az alátámasztó és a 

jóváhagyandó szöveges 

munkarészeket az észrevétel 

szerint javítottuk. 
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Kormányhivatal) Dabasi Járási Hivatal 

Földhivatali Osztálya 800.129/4/2015. számú 

telekalakítási eljárást lezáró határozatában 

foglaltak szerint a Kakucs külterület 0112/3 

és 0112/7 hrsz-ú ingatlanok 

telekegyesítéséből a Kakucs külterület 

0112/7 hrsz-ú ingatlan jött létre, a Kakucs 

külterület 0112/3 hrsz-ú ingatlan 

megszűnt.) 2. A bővítési terület a 

Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal 

Földhivatali Osztály 10.182-11/2015. számú 

termőföld végleges más célú hasznosítást 

lezáró határozata alapján 1169 m2.  3. A 

szerkezeti- és szabályozási tervben 

feltüntetett módosítási terület határa nem 

illeszkedik a (korábban meglévő) Kakucs 

külterület 0112/3 hrsz-ú ingatlan 

határához. 4. A szerkezeti- és szabályozási 

terven a (korábban meglévő) Kakucs 

külterület 0112/7 hrsz-ú ingatlan területét, 

valamint a 1169 m2 bővítési területet 

"építési helyként" kell feltüntetni, a Kkm 

övezet többi részén épület, építmény nem 

helyezhető el. A dokumentációban szereplő 

javításokat az alábbiak teszik szükségessé: 1. 

A Kakucs külterület 0112/4 hrsz-ú 

ingatlant nem érinti a szennyvíztisztító 

telep intenzifikálása általi bővítés. 2. A 

véleményezési dokumentációban a 

módosítás hatálya alá tartozó terület 

tévesen ~1100 m2, illetve 1182 m2 

nagyságúként szerepel. 3. A szerkezeti- és 

szabályozási tervben feltüntetett 

módosítási terület határa minden 

irányban túlnyúlik a Kakucs külterület 

0112/3 hrsz-ú ingatlan határán. 4. Az 

alátámasztó és jóváhagyandó 

munkarészből egyaránt nem derül ki 

egyértelműen, hogy a (korábban meglévő) 

Kakucs külterület 0112/7 hrsz-ú ingatlan 

terület, valamint a 1169 m2 bővítési 

területet "beépíthető terület", a Kkm 

övezet többi részén a beépítés nem 

engedélyezett. A településrendezési 

eszközök tárgyi módosítását kizárólag a 

rendelkező fent leírt kikötések betartása 

mellett tartja elfogadhatónak a 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya. 

Levegőtisztaság-védelmi, zaj- és 

rezgésvédelmi, valamint 

hulladékgazdálkodási szempontból a 

tervezett módosításokkal szemben a 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
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Természetvédelmi Főosztálya kifogást nem 

emel, észrevételt nem tesz. 

Fővárosi 

Katasztrófavédel

mi Igazgatóság   Kifogást nem emelt. 

Pest megyei 

Kormányhivatal 

Környezetvédelm

i és 

Természetvédelm

i Főosztály 

 Felhívjuk a figyelmet, hogy a 

dokumentációban több helyen írt "Közép-

Duna völgyi főcsatorna" helyesen "Duna-

völgyi-főcsatorna", illetve az Alátámasztó 

Munkarészek 24. oldalán Igazgatóságunk 

neve is tévesen "Duna-völgyi Vízügyi 

Igazgatóságként" szerepel, kérjük ezt 

javítani. Újhartyán és Kakucs települések 

Önkormányzatai a KEOP-1.2.0/09-11-2012-

00-23 azonosító számú pályázaton állami 

támogatást nyertek a szennyvíztisztító telep 

bővítésére és intenzifikálására. Újhartyán és 

Kakucs községek közös szennyvíztisztító 

telep a bővítés és az intenzifikálás tárgyában 

KTVF: 3411-5/2013. (vksz.:7.1/1/92) 

számon - 2016.05.15-ig hatályos - vízjogi 

létesítési engedélyt kapott, melyhez 

Igazgatóságunk 00295-0010/2012. 

iktatószámon, mint a tisztított szennyvizeket 

befogadó Duna-völgyi Főcsatorna kezelője, 

kezelői hozzájárulást adott. Kérjük a 

hivatkozott engedély és kezelői 

hozzájárulásunkban foglalt előírások 

maradéktalan betartását. A tervezett 

fejlesztések közmű igényeinek kielégítésére 

és a meglévő rendszereket érintő 

változásokhoz - meglévő kapacitások 

megfelelősége, csatlakozási pontok, 

befogadók rendelkezésre állása - 

kapcsolódóan a közműkontingenseket 

(vízvezeték és közcsatorna hálózatot) érintő 

módosításokhoz szükséges a közmű 

üzemeltetők hozzájárulási nyilatkozatainak 

beszerzése. A fentieken kívül, a 

vízgazdálkodási érdekek érvényesítésének 

szempontjából az alábbi jogszabályok 

előírásainak betartására hívjuk fel a 

figyelmet:  

1. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

Törvényben foglaltakra.  

2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. Törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II-27.) 

Korm. rendeletben foglaltakra.  

3. Amennyiben a tervezett beruházás során 

az érintett területeken a közüzemi ivóvíz-

csapadékvíz, és szennyvízhálózat kiépítése, 

átépítés, megszüntetés válik szükségessé, a 

72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján vízjogi 

A dokumentációban a 

telekalakítás és a tervezési 

terület határát, valamint a 

bővítés területét módosítottuk 

az észrevétel szerint. 

Ugyanakkor nem tartottuk 

szükségesnek az egész, volt 

0112/3 hrsz. telket beépítésre 

szánt területbe, Kkm építési 

övezetbe sorolni. A 

környezetvédelmi engedély 

sem ezt tartalmazta, a 

bővítéshez elegendő a fenti 

telek egy részének átsorolása.  
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létesítési engedélyt kell kérni a Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.  

4. A vízszennyező anyagok kibocsátásaira 

vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk 

egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) 

KvVM rendeletben foglaltakra.  

5. A vizek hasznosítását, védelmét és 

kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre 

vonatkozó általános szabályokról szóló 

147/2010. (IV.29.) Korm.rendeletben 
foglaltakra.  

6. A földtani közeg és a felszín alatti 

vízszennyezéssel szembeni védelméhez 

szükséges határértékekről és a szennyezések 

méréséről szóló 6/2009 (IV.14.) KvVM - 

EüM - FVM együttes rendelet. 

 

 

 

2. HATÁROZATI JAVASLAT:  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (........) Határozata: 

A szennyvíztisztító-telep területének bővítéséhez szükséges településrendezési eszközök 

módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Újhartyán-Kakucs települések közös 

tulajdonában lévő szennyvíztisztító-telep területének bővítéséhez szükséges településrendezési 

eszközök, településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítása vonatkozásában 

hozzájárul, hogy Dr. Kendéné Toma Mária polgármester az alábbi megszövegezésű 

nyilatkozatot aláírja: 

 

„NYILATKOZAT partnerségi egyeztetésről 

 

Alulírott Dr. Kendéné Toma Mária, Kakucs Község polgármestere nyilatkozom, hogy a község 

településrendezési eszközeinek, a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat 

módosításának, a Kakucs-Újhartyán szennyvíztisztító telep és annak bővítési területén: a 

külterületi 0112/3 hrsz. ingatlan területén és - mivel az egyeztetés közben történt telekalakítás 

szerint a 0112/3 és a 0112/7 hrsz. telkek az utóbbi helyrajzi szám alatt összevonásra kerültek - 

a 0112/7 hrsz. telken  a partnerségi egyeztetés a partnerségi egyeztetésről szóló - Kakucs 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Településfejlesztéssel és településrendezéssel 

összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló 54/2013. (06. 12.) határozata szerint - 

megtörtént.” 

 

Határidő:  a határozat közlésére - azonnal 

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

  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. június 30-ai ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a Csíkosi út külterületi szakaszára ivóvíz- és csatornahálózat 

kiépítéséről 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A május 11-ei ülésen már szó volt róla, hogy a 2003-ban működő képviselő-testület egy olyan 

– mindössze egy évig hatályban lévő – rendeletet alkotott, melyben az új településrendezési 

eszközök elfogadásáig a községben telekalakítási tilalmat rendel el.  

Nevezett 8/2003. (VI. 12.) rendelet már hatályát vesztette. 

 

Ezen rendelethez kapcsolódóan 2004 áprilisában hoztak egy olyan döntést, miszerint a Csíkosi 

úton és a Fecske utca folytatásában lévő külterületi, művelésből kivont, magánszemélyek által 

értékesített ingatlanok tulajdonosai - a telekalakítási tilalom ellenében is - kaphatnak építési és 

használatbavételi engedélyt, ha annak kiadása előtt befizetnek az Önkormányzatnak a víz- és 

szennyvíz-csatornahálózat kiépítésének költségére 1.500.000 Ft-ot.  

Az abban az időben építési vagy használatbavételi engedélyt kérők befizették a közművek 

kiépítésére az előírt pénzösszeget, azonban azóta sem valósult meg ott egyik hálózat kiépítése 

sem. 

Az ottani egyik, 3 ingatlannal rendelkező család kéri vissza az általuk befizetett 3 x 1.500.000,- 

Ft-ot a jegybanki alapkamattal megemelve. 

 

A jelenlegi Képviselő-testület megvizsgálta az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat 

kiépítésének lehetőségét.  

Az előzetes vizsgálatok alapján ennek nincs fizikai akadálya.  

 

1. Határozati javaslat: 

 

 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 .../2015. (........) Határozata: 

A Csíkosi úti külterületi ingatlanok előtti ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat 

megterveztetéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kakucs, Csíkosi úton 

lévő, 0181/23., 0181/24., 0181/26., 0181/27., 0181/28., 0181/29. hrsz-ú külterületi lakótelkek 

elé megtervezteti az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat gerincvezetékét, és minden nevezett 

telekre a rákötési csonkokat. 

A Képviselő-testület a tervezéssel a JSP ’97 Kft.-t (2366 Kakucs, Fő utca 11.), bízza meg. 

 

Határidő:  azonnal, a tervek elkészítésére legkésőbb: 2015. augusztus 15.  

Felelős: Polgármester 
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2. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2015. (…) Határozata: 

A Csíkosi úti külterületi ingatlanok előtti ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat 

kiépítéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kakucs, Csíkosi úton 

lévő, 0181/23., 0181/24., 0181/26., 0181/27., 0181/28., 0181/29. hrsz-ú külterületi lakótelkek 

elé legkésőbb 2015. október 15-éig kiépítteti az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat 

gerincvezetékét, melynek megvalósulása után a jelenlegi és majdani tulajdonosoknak 

lehetőségük lesz rá, hogy rákössenek a hálózatra. 

A Testület továbbá dönt arról, hogy  

- építési, vagy már megkezdett építkezésnél használatbavételi, illetve rákötési engedélyt 

az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózatra akkor kapnak a nevezett ingatlanok 

tulajdonosai, ha befizetnek az Önkormányzatnak bruttó 1.500.000 Ft-ot a vezetékes víz- 

és szennyvízcsatorna-közművek kiépítésének költségeihez történő hozzájárulásként, 

- azon ingatlantulajdonosok, akik korábban már megfizették a közműkiépítési 

hozzájárulást, a kiépítést követően azonnal jogosultak igényelni a hálózatra való 

rákötést, 

- a közműkiépítéshez való hozzájárulás költsége csak külön kérelemre, a szociális 

rászorultság vizsgálatát követően fizethető ki részletekben - legkésőbb a használatba 

vételi engedély kiadásáig -, ellenkező esetben, amíg a közműkiépítési hozzájárulás 

költsége teljes mértékben befizetésre nem kerül, nem kaphat használatbavételi, illetve 

rákötési engedélyt az építtető.  

 

Határidő:  értelemszerűen  

Felelős: Polgármester 

 

3. Határozati javaslat: 

 

 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 .../2015. (........) Határozata: 

A Csíkosi úti külterületi ingatlanok előtti ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat 

kiépítésével kapcsolatos kérelemről 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ... számú Határozatában döntött arról, 

hogy a Kakucs, Csíkosi úton lévő, 0181/23., 0181/24., 0181/26., 0181/27., 0181/28., 0181/29. 

hrsz-ú külterületi lakótelkek elé legkésőbb 2015. október 15-éig kiépíti az ivóvíz- és 

szennyvízcsatorna-hálózat gerincvezetékét. 

 

2. A Képviselő-testület - tekintettel az 1. pontban foglaltakra - elutasítja Krizsán Pál és Krizsán 

Pálné, valamint Krizsán Pál Péter és Krizsán Veronika azon kérelmét, melyben visszaigényelik 

az Önkormányzattól a Kakucs 0181/27., 28. és 29. hrsz-ú, külterületi ingatlanaik után a 

közműkiépítés költségeihez történő hozzájárulásként telkenként korábban befizetett 1,5 millió 

forintot és annak jegybanki alapkamattal megnövelt összegét, miáltal a nevezett ingatlanok 

tulajdonosainak még ez év folyamán lehetőségük lesz rácsatlakozni a közműhálózatra. 

 

Határidő:  azonnal  

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

  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. június 30-ai ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a Fecske utca mögött lévő gyümölcsös-szervízút telekalakítási 

eljárásával kapcsolatban 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő: 
 Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2006-2010-es évek között működő Képviselő-testület a 2008. augusztus 11-én megtartott 

ülésén meghallgatta Gálik Miklós, Fecske utcai lakost, aki az alábbiakról számolt be a 

Testületnek: 

Elmondta, hogy a gyümölcsválogató és a háza között van egy kis – régebben mezőgazdasági 

célra használt – út, melynek ingatlanával határos szakaszát hosszú évek óta Ő tartja rendben. 

Mivel traktorok már régen nem járnak ott, a fák, bokrok ágai kiváló búvóhelyéül szolgálnak 

olyanoknak, akiknek nem éppen törvényes ügyeik vannak. Az utat sajnos nem olyan emberek 

használják, akiket szívesen lát a háza mögött. Főleg nem éjszaka. Szeretné, ha az Önkormányzat 

megszüntetné ezt az utat és a háza mögött lévő út területét hozzácsatolná az ő ingatlanához. 

Több szomszédjának is ugyanez a panasza, és ők is ugyanezt kérik az Önkormányzattól. 

 

A Képviselő-testület akkor nem döntött az ügyben, hanem felkérte a jegyzőt, hogy indítsa el az 

eljárást és érdeklődjön utána, milyen jogszabályi feltételei vannak egy külterületi földút 

szántóvá történő átminősítésének.  

A testület tagjai egyúttal biztosították Gálik Miklós helyi lakost arról, hogy – amennyiben 

jogszabály engedélyezi – megszüntetik a Fecske utca 36-44. sz. ingatlanok és az „Almás” 

közötti, korábban mezőgazdasági célra használt utat, majd felajánlják azt értékesítésre az előtte 

lévő ingatlantulajdonosoknak azzal, hogy csak az eljárás költségét kell megtéríteniük. 

 

Az ügyben ez év tavaszáig nem történt előrelépés, amit személyesen nehezményezett a 

Hivatalban a kérelmező és az egyik közvetlen szomszédja. Az ő megkeresésükre, és a részükre 

tett korábbi ígéret betartása érdekében a Hivatal elindította a telekalakítási eljárást. 

 

Javasoljuk, hogy a Testület járuljon hozzá a lakók kéréséhez és méltányolja, hogy az ügyükben 

előrelépés 2008 óta nem történt, ezért a türelmükért cserébe az Önkormányzat vállalja át a 

telekalakítási eljárással kapcsolatos költségeket és a mögöttük lévő ingatlanokat ingyenesen 

adja oda részükre azzal, hogy csak a földhivatali bejegyeztetés költségét, a 6.600 Ft 

igazgatásszolgáltatási díjat kelljen megfizetniük. 
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Határozati javaslat 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (........) Határozata: 

A Fecske utca mögötti szervizúttal kapcsolatos telekalakítási eljárásról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete – tudomásul véve a jelenlegi 

természetbeni állapotot – hozzájárul a kakucsi 84/1., 84/2., 85/1., 85/2., 87., 88/1., 88/2., 89/1., 

89/2., 1201. és 1230. hrsz-ú földrészletek megosztásához, a földhivatali intézkedésre benyújtott 

2-453/2015. munkaszámú és a Pest megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatala által 

záradékolt változási vázrajz alapján. 

 

2. A földrészletek megosztása következtében: 

a 84/1. hrsz-ú, kivett út művelési ágú ingatlan területe     585 m2-ről 1827 m2-re 

a 84/2. hrsz-ú, kivett lakóház, udvar művelési ágú ingatlan területe 1091 m2-ről 1110 m2-re 

a 85/1. hrsz-ú, kivett lakóház, udvar művelési ágú ingatlan területe  577 m2-ről   701 m2-re 

a 85/2. hrsz-ú, kivett lakóház, udvar művelési ágú ingatlan területe  684 m2-ről   845 m2-re 

a 87.    hrsz-ú, kivett lakóház, udvar művelési ágú ingatlan területe 1079 m2-ről 1350 m2-re 

a 88/1. hrsz-ú, kivett lakóház, udvar művelési ágú ingatlan területe  539 m2-ről   682 m2-re 

a 88/2. hrsz-ú, kivett lakóház, udvar művelési ágú ingatlan területe  540 m2-ről   688 m2-re 

a 89/1. hrsz-ú, kivett lakóház, udvar művelési ágú ingatlan területe  687 m2-ről   883 m2-re 

a 89/2. hrsz-ú, kivett lakóház, udvar művelési ágú ingatlan területe  687 m2-ről   899 m2-re 

az 1201. hrsz-ú kivett út művelési ágú ingatlan területe     1527 m2-ről      0 m2-re 

az 1230. hrsz-ú kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan területe  989 m2-ről 0 m2-re 

változik. 

 

3. A Képviselő-testület az 1. és 2. pontban foglaltak figyelembevételével a Kakucs, Fecske utca 

36-44. szám alatti ingatlanok tulajdonosai részére térítésmentesen felajánlja - az Önkormányzat 

tulajdonában lévő, Kakucs 1201. hrsz-ú, útként nyilvántartott ingatlanból - a lakóingatlanuk 

hátsó kerítésével közvetlenül határos földterületeket azzal, hogy az ingatlan-nyilvántartásba 

történő bejegyeztetés költsége - mely jelenleg 6.600 Ft - a magánszemély tulajdonosokat terheli. 

 

4. A Képviselő-testület az ingyenesen átadott ingatlanok forgalmi értékét - a helyben kialakult 

eladási árakat figyelembe véve – négyzetméterenként 400 Ft-ban határozza meg. 

 

5. A Képviselő-testület a nevezett ingatlanok földméréssel, telekalakítással, szerződéskötéssel 

kapcsolatos költségeinek viselésére 350.000 Ft-ot különít el az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésében az általános tartalék terhére. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert, hogy a 

telekalakítási és a - tulajdonosokkal történő - szerződéskötési eljárás során az Önkormányzat 

nevében eljárjon. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 


