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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2016. november 14-én tartandó nyilvános ülésére 

 

Tárgy:  1. Döntés a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet elfogadásáról  

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

Előkészítette:  Farkasné Szabó Mária  

Szavazás módja: minősített többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásra a Belügyminiszter pályázatot hirdetett az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó 

települési önkormányzatok részére.  

Önkormányzatunk a tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra 2016-ban is benyújtotta 

pályázatát.  

 

A pályázat pozitív elbírálásra került, így - a pályázati kiírás szerint - az Önkormányzatnak a 

szociális célú tűzifajuttatás feltételeit rendeletben kell szabályoznia. 

A Belügyminiszter 1.262.380 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást ítélt meg 

településünk részére. 

 

A támogatást 71 erdei köbméter keménylombos tűzifa megvásárlásához használhatjuk fel.  

(Tájékoztatásképpen: 1 normál m3 = 1*1*1 méter, míg egy erdei m3: 1*1*1,75 m.   

1 normál m3 = 0,57 erdei m3, vagyis a 71 erdei m3 = 125m3 normál m3mennyiségnek felel meg.  

1 normál m3 friss vágású akácfa 4-7 mázsa, míg erdei m3 esetén 7-10 mázsa mennyiségű.) 

 

Az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezet alapján az a kérelmező jogosult elsősorban a 

tűzifatámogatásra, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíjminimum (28.500 Ft) 150%-át, egyedül élő esetén a 200%-át.  

Háztartásonként legalább 0,5 m3 és legfeljebb 4 m3 tűzifa adható.  

 

A kiszállításról az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.  

Mivel a Belügyminisztérium a fenti jogszabály szerint csak erre az évre folyósít támogatást, és 

előírja, hogy a támogatást 2017. február 15. napjáig fel kell használni, így az igényeket 

legkésőbb 2017. január 9. napjáig lehessen benyújtani a Polgármesteri Hivatalba, a rendelet 

melléklete szerinti kérelemnyomtatványon. 

A támogatási kérelmeket az ügymenet gyorsabb lefolytatása érdekében a Polgármester bírálja 

el.  

 

A pályázati kiírás szerint a támogatás felhasználásáról 2017. március 31-ig kell elszámolni, így 

a rendelet hatályát ezen időpontig javasoljuk meghatározni. 

Minden évben az államilag támogatott mennyiséget jelentősen meghaladó igény jelentkezik a 

lakosság részéről a szociális célú tűzifa iránt. Javasoljuk, hogy az Önkormányzat az államilag 

támogatott 71 erdei m3 mennyiségen felül további, legalább 40 erdei m3 tűzifát juttasson a 

rászoruló kakucsi lakosoknak, és a Képviselő-testület erre a célra - szállítási díjjal együtt - 

800.000 Ft-ot különítsen el a szociális keret terhére.  
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Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi rendelettervezetet és határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjék: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (XI. ….) önkormányzati rendelete  

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól  
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) 

bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális célú 

tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:  

 

1. § (1) Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a szociálisan 

rászoruló személyek részére természetbeni ellátásként tűzifa-támogatást nyújt.  

 

(2) Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást 

nem kér. 

 

(3) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő és háztartás fogalmára a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: szociális 

törvény) 4. §-ában meghatározottakat kell érteni. 

 

(4) E rendelet alkalmazásában életvitelszerűen az ingatlanban él:  

a) aki életét onnan szervezi (rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási 

intézménybe, illetve ide tér haza), és  

b) ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket - úgymint étkezés, főzés, mosás stb. 

- legjellemzőbben folytatja.   

 

2. § (1) Az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén szociális célú tűzifára jogosult az - a 

szociális törvény 3. §-ában meghatározott és Kakucson, mint bejelentett állandó lakóhelyén, 

vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen élő - kérelmező, 

a) aki a szociális célú tüzelőanyag igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben 

meghatározottak szerint, határidőben benyújtja a Kakucsi Polgármesteri Hivatalba, 

b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó egy havi jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 

egyszemélyes háztartás (egyedül élő) esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és 

c) aki vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik. 

 

(2) A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmeket az e rendelet 1. mellékletében 

meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelmek benyújtási határideje: 2017. 

január 9. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

  

(3) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek: 

a) a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - 

tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - a 

települési támogatásban (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz 

kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban) részesülők, és 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok. 
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(4) Szociális célú tűzifa-támogatás háztartásonként csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a háztartásban élők számától.  

 

(5) Az e rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához 

a kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi 

adatairól, családja jövedelmi és vagyoni viszonyairól nyilatkozni, a szükséges igazolásokat 

mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkéréséhez hozzájárulni. 

 

(6) A szociális célú tűzifa-támogatás mennyisége háztartásonként legalább 0,5 erdei m3, 

legfeljebb 4 erdei m3 lehet. 

 

(7) A tűzifa átvételét a jogosult az e rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény 

aláírásával igazolja.  

 

(8) A szociális tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, 

csak saját használatra használhatja fel. Ennek be nem tartása esetén a beszerzési árat és a 

kiszállítás költségét a tűzifában részesülő személy köteles megfizetni.  

  

3. § (1) A Képviselő-testület a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi 

hatáskört a Polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról egyszerűsített határozattal dönt.  

 

(2) A Polgármester eltekinthet különös méltányolást érdemlő esetekben a 2. § (1) bekezdés b) 

pontjában meghatározott jövedelemhatár figyelembevételétől. 

Ennek feltétele, hogy a jogosult kérelmezők már részesültek a számukra kiszámított 

mennyiségű tűzifajuttatásban, és az Önkormányzat rendelkezésére áll még kiosztható 

famennyiség. 

Ebben az esetben a beérkezett kérelmekről a Polgármester 2017. január 9-ét követő két héten 

belül dönt. 

 

4. § (1) A támogatás forrásösszetétele az Önkormányzat számára megállapított állami 

támogatás és az Önkormányzat által biztosított önerő és szállítási költség összege. 

 

(2) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket - függetlenül attól, hogy azok az 

megfelelnek-e jelen rendeletben foglalt feltételeknek - el kell utasítani.  

 

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2017. március 31. napján 

hatályát veszíti.  

 

(2)  E rendelet alkalmazása során a szociális törvényben és a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának szabályairól 

szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell 

alkalmazni.   

 

(3) A Rendeletet a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett 

hirdetőtáblán és a www.kakucs.hu honlapon - kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős. 

 

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

polgármester        jegyző 

 

 

 

http://www.kakucs.hu/
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A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól  
szóló …/2016. (XI. ....) önkormányzati rendelet 

1. melléklete 

 

KÉRELEM 

természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásra 

 

I. Kérelmező: 
Neve: .......................................................................... Születési neve: ...................................................  

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

Születési helye, ideje: ........................................................ Állampolgársága: .......................................  

Állandó bejelentett lakóhelye: ................................................................................................................  

Tartózkodási helye (ha nem azonos a lakóhelyével): .............................................................................  

Elérési lehetősége (telefonszám, email-cím): .........................................................................................  

II. A háztartásban életvitelszerűen együtt élő, közeli hozzátartozók: 

 

Név 

(születési név is) 

Születési idő Ellátás 

megnevezése 

Ellátás összege 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 (A feltüntetett jövedelmekről az igazolást a kérelemhez csatolni kell.) 

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

 

1. Az életvitelszerűen használt ingatlanon túl a háztartásban élők tulajdonában lévő ingatlan: 

1.1. Ingatlantulajdon: 

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

 .............................................. hsz., alapterülete:  .............................................. m2, 

tulajdoni hányad.............., a szerzés ideje: ..............év.   becsült forgalmi érték:  ................... Ft. 

1.2. Ingatlantulajdon: 

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

 .............................................. hsz., alapterülete:  .............................................. m2, 

tulajdoni hányad.............., a szerzés ideje: ..............év.   becsült forgalmi érték:  ................... Ft. 

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

 

2. Gépjármű és más vagyon esetén abban az esetben kell kitölteni a 2.1. és 2.2. és 2.3. pontban 

foglaltakat, amennyiben a háztartás tulajdonában olyan hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni 

értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – 

összeg van, amelynek 

ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a harmincszorosát (855.000 Ft-ot), vagy 

bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

nyolcvanszorosát (2.280.000 Ft-ot) 

meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások 

jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az 

érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott 

ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. 

2.1. Gépjármű 

típusa:  ........................................................ , rendszáma:  ......................., 

gyártási éve: ...................év.  becsült forgalmi értéke: ..................... ........................ Ft. 

2.2. Gépjármű 

típusa:  ........................................................ , rendszáma:  ......................., 

gyártási éve: ....................év.  Becsült forgalmi értéke: .................. ......................... Ft. 

2.3. Más vagyon: 

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

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

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

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

  

 

 

IV. Nyilatkozatok: 
 

Nyilatkozom, hogy háztartásom tagja az alábbi ellátásban részesül:  

(Megfelelő rész aláhúzandó)  

 aktív korúak ellátása  

 időskorúak járadéka  

 települési támogatásként folyósított lakhatási támogatás  

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

esetén 

 egyéb ellátásban, mégpedig:……………………………………………………… 

Az általam megjelölt jogosultságot, illetve jogcímet megállapító határozatot a 

kérelmemhez csatolom.  
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Nyilatkozom, hogy a lakásom vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik. 

Tudomásul veszem, hogy  

 a kérelemben feltüntetett jövedelmeket tartalmazó iratok hiánya és a hiányzó iratok 

pótlásának elmaradása kizárja jogosultságom megállapítását, 

 a tűzifát nem értékesíthetem, nem adhatom át másnak, csak saját használatra 

használhatom fel. Ennek be nem tartása esetén a beszerzési árat és a kiszállítás költségét 

meg kell fizetnem az Önkormányzat felé. 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy  

 életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a megjelölt tartózkodási helyemen élek, 

 a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához.  

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

valóságnak megfelelnek. 

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

 

Kakucs, …………………………………..        

       …………………………………….. 

        kérelmező aláírása 

 

 

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól  
szóló …/2016. (XI. ...) önkormányzati rendelet 

2. melléklete 

 

Átvételi elismervény 
 

Alulírott ……………….………………………………………………………………………..  

 

2366 Kakucs, …………………………………………..…………... u. ……… sz. alatti lakos  

 

aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete  

 

alapján megállapított természetbeni juttatásként ......... erdei m3 mennyiségű tűzifát átvettem.  

 

Kakucs, …………………………………… 

………………….…………………………………  

átvevő 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelethez 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése 

során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni.  

 

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következők:  

 

Társadalmi-gazdasági hatása:  
A szociális célú tűzifa támogatás nyújtása a hátrányos helyzetű, rászoruló családok, személyek 

számára nagy segítséget jelent, amely növeli a lakossági elégedettséget.  

A szociális célú tűzifával az Önkormányzat azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő 

megvásárlása jelentős, akár létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent.  

 

Költségvetési hatása:  
A Képviselő-testület a belügyminisztériumi támogatáson felüli saját forrást, valamint a tűzifa 

szállításából adódó költségeket az Önkormányzat költségvetésének terhére biztosítja.  

 

Környezeti, egészségi következményei:  
A rászorulók számára a lakás fűtésének biztosításával megelőzhető a kihűlés, fagyhalál, 

esetleges megfázásos megbetegedések.  

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  
A rendelet szabályai nem eredményeznek jelentős többlet adminisztratív terhet. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: 

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 

szóló pályázati kiírás szerint a támogatás feltétele, hogy a települési önkormányzat a szociális 

rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit rendeletben szabályozza, amelyet az 

elszámoláshoz csatolni kell. 

 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:  

A megállapított és kiutalt állami támogatás visszafizetése, amennyiben az Önkormányzat a 

támogatási összeget a fenti célra nem, vagy csak részben tudja felhasználni.  

 

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

Rendelkezésre állnak.  

 

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

jogszabály indokolása is. 
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Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

,,,/2016. (11. ...) Határozata: 

A szociális célú tűzifavásárláshoz önkormányzati forrás biztosításáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Belügyminiszter által 

támogatott 71 erdei m3 mennyiségű, kemény lombos fafajtájú tűzifamennyiségen túl további, 

maximum 40 erdei m3 mennyiségű, szociális célú tűzifa megvásárlásához hozzájárul, és annak 

a - Polgármester által történő - kiutalását engedélyezi a rászoruló személyek részére, a 

vonatkozó rendeletben foglaltak figyelembevételével. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott tűzifa vásárlásához 800.000 Ft-ot különít 

el az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében - a megvalósulás 2017. év elejére történő 

áthúzódása esetén a 2017. évi költségvetésében - a szociális célú kiadások között. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a 2016. november 14-ei ülésére 

 

Tárgy:    2. Döntés a Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről 

 

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 (Mötv.) 44. § 

alapján a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. 

Az Mötv. 54. § alapján a képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett 

közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői 

közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.  

 

A képviselő-testület működésének alapja a munkaterv. 

A munkaterv tervezetét – a polgármester irányításával – a jegyző állítja össze, s a polgármester 

terjeszti jóváhagyás végett a képviselő-testület elé. 

A munkaterv tartalmazza a tervezett testületi ülések napirendjét, idejét, a közmeghallgatás 

tervezett idejét. 

Munkatervünket a jogszabályokban meghatározott kötelező napirendek mellett a beérkezett 

javaslatok figyelembe vételével, illetve a várható jogszabályváltozásokra tekintettel állítottuk 

össze. 

A munkatervben most feltüntetett napirendi pontok csak a keretét adják meg a tervezett 

üléseknek, mely év közben kiegészül azokkal a tárgyakkal, napirendekkel, amelyek az aktuális 

feladatokhoz kapcsolódnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi munkatervre vonatkozó javaslatait, 

észrevételeit tegye meg, majd fogadja el a munkatervet. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (..............) Határozata: 

A Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervét – legfontosabb 

döntéseinek, rendeleteinek, üléseinek ütemezését – az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 2366 Kakucs, Fő u. 20. nagyterem 

Testületi ülés napja: hétfő 

Testületi ülés kezdési időpontja: 16,30 óra, vagy 17 óra 

Testületi ülés előterjesztésének kiküldési módja: SZMSZ szerint 

Testületi ülésre meghívottak, meghívandók: SZMSZ szerint 
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1.) A település munkaprogramjából adódó, kiemelt jelentőségű kérdések: 

 

A település munkaprogramjából adódó, kiemelt jelentőségű kérdésekkel kapcsolatban a 

Képviselő-testület közmeghallgatáson vagy más lakossági fórumon kérheti a lakosság 

véleményét. A testület ilyen jellegű ülést egy évben egyszer, legfeljebb kétszer tart. 

 

Téma:  A település egészét érintő feladatok, szolgáltatások 

 Koordinátor: polgármester 

 Az előkészítésében közreműködik: 

- Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

- Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 

- Kulturális és Társadalmi Bizottság 

- Sport- és Ifjúsági Bizottság 

- Jegyző 

- Munkacsoportok 

Elkészítésének ideje: A keletkezett kérdéstől számított 30 nap. 

 

2.) A testületi ülés állandó témái: 

 

1. Napirend tárgyalása előtti témák: 

a. Tájékoztató az előző ülés óta eltelt eseményekről 

Előadó: polgármester 

b. Beszámoló a testület által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

Előadó: polgármester, érintett bizottság elnöke 

c. Beszámoló a testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról 

Előadó: polgármester, jegyző 

d. Tájékoztató a képviselő-testület és szervei feladat- és hatáskörét érintő új 

jogszabályokról 

Előadó: jegyző 

 

2. A bejelentések között, illetőleg a napirend után tárgyalandó témák: 

a. Felvilágosítás-kérés, interpelláció (csak ha előtte írásban benyújtották) 

b. Egyebek 

 

3.) A testületi ülések tervezett ideje, napirendje: 

 

1./ február  

Kakucs Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megvitatása és elfogadása; 

Döntés pályázat kiírásáról civil szervezetek számára; 

Kitüntető címek adományozásáról döntés; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

2./ március 

A helyi társadalmi szervezetek számára kiírt pályázatok elbírálása; 

2016. évi közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegzés elfogadása; 

Éves közbeszerzési terv elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

3./ április 

Kakucs Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

rendelettervezet megvitatása és elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

4./ május 
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Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

5./ június 

Döntés nyári napközis szolgáltatás igénybevételéről; 

Tájékoztató a település közbiztonságáról; 

Rendőrségi beszámoló; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

6./ július 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda beszámolójának megtárgyalása; 

Település-üzemeltetési feladatok áttekintése; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

7./ szeptember 

Kakucs Község Önkormányzata 2017. I. félévi költségvetési beszámolójának 

megvitatása és elfogadása; 

Kakucs Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének szükség szerinti 

módosítása; 

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő 

csatlakozásról; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

8./ november 

Kakucs Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének szükség szerinti 

módosítása; 

A helyi adórendeletek szükség szerinti módosítása; 

Térítési díjak szükség szerinti felülvizsgálata; 

A 2018. évi belsőellenőrzési terv elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

9./ december  

Közmeghallgatás; 

A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. november 14-ei ülésére 

 

Tárgy:  3. Döntés az általános iskolai felvételi körzethatár 

meghatározásával kapcsolatos vélemény kialakításáról 

 

Előterjesztő:    Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a 

kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. A felvételi körzetek 

megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok 

véleményét. 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése rögzíti: „a felvételi körzetek 

megállapításához a kormányhivatal minden év november utolsó napjáig beszerzi az 

illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a 

település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek 

létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. A kormányhivatal február utolsó napjáig 

tájékoztatja a települési önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános 

iskolákat a kijelölt körzetekről.” 

 

Javaslom, hogy a Kakucsi Általános Iskola felvételi körzete továbbra is Kakucs község 

közigazgatási területében legyen megállapítva. 

 

A Jegyző nyilvántartásában szereplő hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek 

létszáma: 8 fő. 

A Kakucsi Általános Iskola hátrányos helyzetű gyermekeinek létszáma: 7 fő. 

 

A Jegyző nyilvántartásában szereplő, a halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó 

gyermekek létszáma: 29 fő. 

A Kakucsi Általános Iskola halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeinek létszáma: 29 fő. 

 

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi határozati javaslatot: 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (........) Határozata: 

Általános iskolai felvételi körzethatár meghatározásával kapcsolatos vélemény 

kialakításáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja azon véleményét, hogy a 

Kakucsi Általános Iskola (2366 Kakucs, Hősök tere 7.) felvételi körzete Kakucs község 

közigazgatási területében legyen meghatározva. 

 

2. A Képviselő-testület véleményében rögzíti továbbá azt is, hogy Kakucs község Jegyzőjének 

nyilvántartása szerint a helyi  

- hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma: 8 fő,  

amelyből 7 fő a Kakucsi Általános Iskola tanulója, 

- halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma: 29 fő, 

amelyből 29 fő a Kakucsi Általános Iskola tanulója.  

 

3. A Képviselő-testület felkéri Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert, hogy a Pest Megyei 

Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályát (1052 

Budapest, Városház utca 7.) jelen határozatban foglaltakról értesíteni szíveskedjék. 

 

Határidő:  azonnal 

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

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2016. november 14-én tartandó nyilvános ülésére 

 

 

Tárgy:  4. Döntés az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervéről 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző  

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszere keretében valósul meg, beleértve a belső ellenőrzést is. 

 

A helyi önkormányzat és költségvetési szervei belsőellenőrzésére vonatkozó részletes 

szabályokat „a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről” szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) határozza meg.  

A Bkr. 32. § alapján: „helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső 

ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a jegyző részére 

a tárgyévet megelőző év november 30-ig. Helyi önkormányzatok esetében az éves 

ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) 

bekezdése szerint a jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső 

ellenőrzés működtetéséről. Az (5) bekezdés szerint: a helyi önkormányzatra vonatkozó éves 

ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. §-a 

szerint az államháztartási kontrollok - mint például a belsőellenőrzés - célja: az államháztartás 

pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és 

eredményes gazdálkodás biztosítása.  

Az önkormányzatnak, mint gazdálkodó szervnek kötelessége (és egyben érdeke is) 

ellenőrzési rendszerét kialakítani, működését megszervezni és megállapításait folyamatosan 

hasznosítani.   

A belsőellenőrzés során tett észrevételek, javaslatok előmozdíthatják a szabályszerűbb 

munkavégzést a folyamatosan változó szakmai, gazdálkodási és számviteli szabályok között. 

A helyi önkormányzatnak a belsőellenőrzés keretében kell gondoskodni a felügyelt 

költségvetési szervek ellenőrzéséről is.  

  

Az előző évek során az Óvoda létszámgazdálkodását, a Konyha működését, a helyi 

iparűzési adórendszert, a Hivatal szabályzatait, a köztisztviselők és közalkalmazottak 

besorolását, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások megállapításának és 

folyósításának rendjét vizsgáltattuk, az idén javasoljuk a karbantartási tevékenység 

vizsgálatát és az informatikai rendszer ellenőrzését. 

 

 



15 
 

A karbantartási tevékenység vizsgálatának célja: annak megállapítása, hogy a karbantartási 

tevékenység lebonyolítása, dokumentálása megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a 

meglévő karbantartói létszám biztosítja-e a feladatok hatékony ellátását, vezetik-e a 

munkavégzéshez kapcsolódó nyilvántartásokat, a karbantartások végrehajtása tervszerű-e. 

 

Az informatikai rendszer ellenőrzésének célja: annak megállapítása, hogy a meglévő 

informatikai rendszer hogyan segíti a szervezet működését, milyen a hatékonysága, a tárolt 

adatok biztonsága megfelelően védett-e 

 

Kakucs Község Önkormányzata évek óta a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és 

Tanácsadó Kft.-vel (2373 Dabas Tavasz u. 3.) láttatja el a belső ellenőri feladatokat, s a 

munkájukkal maximális mértékben meg vagyunk elégedve. 

 

Megkértük a Kft. Ügyvezetőjét, Lisztes Károlyt, hogy a két ellenőrzési feladat 

elvégzésére, valamint a tanácsadásra vonatkozóan nyújtsák be árajánlatukat, mely 

megkeresésre az alábbi ajánlatot tették: 

 

„A Vincent Auditor Kft. ajánlata Kakucs Község Önkormányzata számára a belső ellenőrzési 

feladatok 2017. évre vonatkozó ellátására vonatkozóan:   

 

1. Karbantartási tevékenység vizsgálata: 150.000 Ft + ÁFA 
 

2. Informatikai rendszer ellenőrzése: 150.000 Ft + ÁFA. 
 

 Az árajánlatunkban feltüntetett összegek tartalmazzák a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. §-

ában kötelezően előírt belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátását.” 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat 

megtárgyalni, s a 2017. évi belsőellenőrzési tervre, a tanácsadásra, valamint a belső ellenőrzési 

tevékenységet végző vállalkozás megbízására tett javaslatokat elfogadni szíveskedjen.   

 

 

1. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2016. (…….) Határozata: 

A 2017. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására vállalkozás megbízása 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Vincent Auditor Számviteli 

Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t (2373 Dabas Tavasz u. 3.) a 2017. évre vonatkozó belső 

ellenőrzési feladatok ellátásával az Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési tervében foglaltak 

figyelembevételével. 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt tevékenység elvégzésének költségeire az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésében 300.000,-Ft + ÁFA összeget különít el. 

 

3. A Testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert, hogy a tárgyban a Kft.-vel 

kötendő szerződést az Önkormányzat nevében aláírja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester  
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2. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2016. (………….) Határozata: 

Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervéről 

  
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2017. évi belső 

ellenőrzési terv keretében az informatikai rendszer ellenőrzését és a karbantartási 

tevékenység vizsgálatát végezteti el - a belső ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott 

vállalkozás útján - ezen határozat mellékletét képező BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV-ben 

foglaltak alapján. 

 

Határidő:       értelemszerűen  

Felelős:           jegyző 

 

 

 

A …./2016. (…..) Határozat melléklete: 

 

KAKUCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2017. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 
 

Sor-

szá

m 

Ellenőrzött 

szerv, 

szervezeti 

egység 

Az ellenőrzés célja, 

tárgya, 

ellenőrizendő 

időszak 

Azonosított 

kockázati 

tényezők (*) 

Az ellenőrzés 

típusa, 

módszerei (**) 

Az 

ellenőrz

és 

tervezet

t 

ütemezé

se (***) 

Az 

ellenőrzé

sre 

fordítand

ó 

kapacitás 

(ellenőri 

nap) 

(****) 

1 

 

Kakucsi 

Polgármester

i Hivatal 

(Kakucs 

Község 

Önkormányz

ata 

vonatkozásáb

an) 

 

Célja: annak 

megállapítása, hogy a 

meglévő informatikai 

rendszer hogyan 

segíti a szervezet 

működését, milyen a 

hatékonysága, a tárolt 

adatok biztonsága 

megfelelően védett-e 

 

Tárgya: informatikai 

rendszer működése 

 

Időszak: 2017. év, 

jelen helyzet 

 

- A beépített 

kontrollok nem 

felelnek meg az 

elvárt 

célkitűzéseknek 

 

- A rendszerek 

elérhetőségét 

akadályozó 

tényezők (hiba, 

csalás, más 

illegális 

műveletek vagy 

katasztrófa) 

Típusa: 

Informatikai 

rendszer 

ellenőrzés 

 

Módszerei: 

Dokumentumok

, rendszerek 

szúrópróbaszer

ű, esetenként 

tételes 

ellenőrzése 

 

2017. 

március 

 

Jelentés: 

2017. 

április 

30. 

 

8 belső 

ellenőri 

nap 
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Sor-

szá

m 

Ellenőrzött 

szerv, 

szervezeti 

egység 

Az ellenőrzés célja, 

tárgya, 

ellenőrizendő 

időszak 

Azonosított 

kockázati 

tényezők (*) 

Az ellenőrzés 

típusa, 

módszerei (**) 

Az 

ellenőrz

és 

tervezet

t 

ütemezé

se (***) 

Az 

ellenőrzé

sre 

fordítand

ó 

kapacitás 

(ellenőri 

nap) 

(****) 

2 

 

Kakucsi 

Polgármester

i Hivatal 

(Kakucs 

Község 

Önkormányz

ata 

vonatkozásáb

an) 

 

 

 

 

Célja: annak 

megállapítása, hogy a 

karbantartási 

tevékenység 

lebonyolítása, 

dokumentálása 

megfelel-e a 

vonatkozó 

jogszabályi 

előírásoknak, a 

meglévő karbantartói 

létszám biztosítja-e a 

feladatok hatékony 

ellátását, vezetik-e a 

munkavégzéshez 

kapcsolódó 

nyilvántartásokat, a 

karbantartások 

végrehajtása 

tervszerű-e 

 

Tárgya: 
karbantartások, 

karbantartási 

tevékenység  

 

Időszak: 2016. év 

 

- Nem tervszerű, 

szabálytalan 

végrehajtásban 

rejlő kockázatok 

 

- Jogszabályi 

előírások be nem 

tartásában rejlő 

kockázatok 

 

- Elszámolások, 

nyilvántartások 

hiányosságai 

 

Típusa: 

Pénzügyi 

ellenőrzés 

 

Módszerei: 

 

Dokumentumok 

mintavételes 

ellenőrzése 

 

Interjúkészítés 

 

2017. 

április 

 

Jelentés: 

2017. 

május 

31. 

 

8 belső 

ellenőri 

nap 

 

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés 

dokumentumai. 

** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján. 

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 

Dátum: 2016. november ….. 

 

Készítette:      Jóváhagyta: 

 

_____________________________   ________________________ 

          Lisztes-Tóth Linda  Farkasné Szabó Mária 

       Belső ellenőrzési vezető    Jegyző 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

2016. november 14-ei ülésére 

 

 

Tárgy:   5. Döntés folyószámlahitel-keret igényléséről 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Kakucs Község Önkormányzatának a 2016. évi folyószámla hitelkerete 20.000.000 Ft, amely 

arra szolgál, hogy az átmeneti működési és a kisebb beruházási kötelezettségeinket zavartalanul 

biztosíthassuk.  

 

Szerencsére, a tavalyihoz hasonlóan ebben az évben sem kellett igénybe vennünk a hitelkeretet, 

és reméljük, 2017-ben sem lesz rá szükség, azonban javasoljuk, hogy a 2017. évre is 

igényeljünk egy ugyanekkora összegű, 20.000.000 Ft-os keretet. A folyószámla hitelkeret 

évente december 31-éig szól. 

 

A hitel igénylését a számlavezető Örkényi Takarékszövetkezetnél kezdeményezzük, az általuk 

jegyzett érvényes pénzintézeti számítási módszer alapján. 

Amennyiben nem vesszük igénybe a hitelkeretet, annak rendelkezésre tartása nem kerül 

pénzünkbe.  

 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gstv.) 10. § (3) 

bekezdés b) pontja alapján nincs szükség előzetes kormányzati hozzájárulásra a naptári 

éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez. 

 

A hitel fedezetéről: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 84. § (4) 

bekezdése a következők szerint rendelkezik: „A helyi önkormányzat hitelfelvétele, 

kötvénykibocsátása fedezetéül az önkormányzati törzsvagyon, a helyi önkormányzat általános 

működésének és ágazati feladatainak támogatása és a költségvetési támogatás nem használható 

fel. Ez az előírás nem vonatkozik a naptári éven belül lejáró, Gst. szerinti adósságot 

keletkeztető ügyletre, amelynek fedezetéül a helyi önkormányzatok általános működésének és 

ágazati feladatainak támogatása felhasználható.” 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és fogadja el az 

alábbi határozat javaslatot:  
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2016. (……..) Határozata: 

Folyószámlahitel-keret igényléséről 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdálkodásának 

biztonsága érdekében úgy dönt, hogy az Önkormányzat részére 20.000.000 Ft, azaz húszmillió 

forint összegű folyószámla-hitelkeretet igényel a számlavezető Örkényi Takarékszövetkezettől. 

 

2. A Képviselő-testület a hitel futamidejét - a rá vonatkozó szerződés megkötésének napjától - 

2017. december 31-éig terjedő időtartamban határozza meg. 

 

3. A Képviselő-testület a hitel fedezetét az alábbiak szerint határozza meg: az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése alapján figyelembe vehető bevételek 

engedményezése a hitel futamideje alatt, a hitel és járulékai erejéig. 

 

4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a 

kapott hitel és járulékai összegét az Önkormányzat költségvetési rendeletébe betervezi és 

jóváhagyja, és a hitel futamideje alatt az igénybevett hitelt és járulékait visszafizeti a folyósító 

pénzintézetnek. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő 

megállapodásra. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az Önkormányzat szabályzatai szerinti 

pénzügyi ellenjegyzőt a fentiek szerinti hitelszerződés aláírására. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2016. november 14-én tartandó nyilvános ülésére 

 

 

Tárgy:  6. Döntés az 524/30. hrsz-ú ingatlan eladási árának meghatározásáról 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző  

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a 67/2016. (05. 02.) számú határozatában a vevő kérelmére hozzájárult a 

Sastelep 6/A szám alatti ingatlan (volt pékség területének) telekalakításához. A földhivatali 

eljárás során derült ki, hogy az az 524/27. hrsz-ú, bekerített ingatlan a valóságban: 2068 m2, 

míg a földhivatali nyilvántartás szerint mindössze 1269 m2 területen helyezkedik el.  

A két terület nagyságának különbözete 799 m2, s a terület a tulajdonosa az Önkormányzat. 

 

Mivel az új tulajdonos az ingatlant sportcentrum megvalósítása céljából vásárolta meg, a 

Képviselő-testület hozzájárult, hogy a tulajdonos ezt a 799 m2-nyi területet ingyenesen kapja 

meg azzal, hogy a forgalmi értékét - a helyben kialakult eladási árakat figyelembe véve - 400 

Ft/m2-ben határozta meg. 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja értelmében 

nemzeti vagyonba tartozik: „az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában 

álló dolgok. 

A 13. § (3) bekezdése szerint „a nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak 

törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel lehet.”  

 

Ez az eset nem tartozik a törvényben meghatározott esetek közé, még akkor sem, ha közösségi 

célra adjuk át az ingatlant a tulajdonosnak. 

 

A fenti jogszabályban foglaltakra tekintettel javasoljuk, hogy a Képviselő-testület módosítsa a 

nevezett határozatát, és határozza meg benne az ingatlan eladási árát, mely: 799 m2 x 400 Ft = 

319.600 Ft. 

A tulajdonost (haszonélvezőket) már tájékoztattuk erről a tényről, melyet tudomásul vettek, és 

biztosított bennünket afelől, hogy megfizetik az Önkormányzat részére ezt a meghatározott 

összeget. 

 

A fentiek figyelembevételével kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
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Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2016. (........) Határozata: 

A Kakucs 524/30. hrsz-ú ingatlan eladási áráról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete – tudomásul véve a tényleges természetbeni 

állapotot – a 67/2016. (05. 02.) számú Határozatával hozzájárult a kakucsi 524/28. hrsz-ú 

ingatlan megosztásához.  

A megosztás során létrejöttek az 524/29. hrszú, 1 ha 4791 m2 nagyságú, kivett közterület, 

(Sastelep) valamint az 524/30. hrsz-ú, 799 m2 területű, kivett közterület művelési ágú 

ingatlanok. 

 

1. A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 67/2016. (05. 02.) számú határozatának 3. és 5. 

pontjait, és egyúttal a tárgyban az alábbiakról dönt: 

 

A Képviselő-testület a Kakucs Község Önkormányzata tulajdonában lévő, Kakucs, 524/30. 

hrsz-ú, 799 m2 nagyságú ingatlan eladási árát 400 Ft/m2 összegben, vagyis 319.600 Ft-ban 

határozza meg. 

 

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

ingatlan értékesítése során - a fentiek figyelembevételével - az Önkormányzat nevében eljárjon. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 
Felelős:  Polgármester   
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. november 14-ei ülésére 

 

Tárgy:   7. Döntés a CSÉV-KA Kft. részére történő pótbefizetésről 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester    

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2016 áprilisától a hulladékgazdálkodás koordinálását az egész országban átvette a Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 

A hulladékgazdálkodási feladatokat 2016. szeptember 30-áig ellátó CSÉV-KA Nonprofit Kft. 

ügyvezetője megkereste a Kft. két tulajdonosát, Csévharaszt és Kakucs Önkormányzatait.  

A Kft. nem tudja kifizetni az ASA lerakási- és ártalmatlanítási díjait, ezért az ügyvezető kéri a 

két Önkormányzatot, hogy amíg a Koordináló Szerv nem küldi meg részükre a még várható 

szemétszállítási díjat, fizessünk be a számlájukra összesen legalább 3.000.000 Ft-ot. 

Előreláthatólag legkésőbb ez év végéig érkezik a Koordináló Szervtől a számlára pénz. Ebből 

tudják visszafizetni az Önkormányzatoktól kapott pótbefizetéseket.  

Kakucs község Önkormányzatától 1.600.000 Ft megfizetését kérik. 

 

Kérjük T. Képviselő-testületet, hogy a tárgyban az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjék. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2016. (……….) Határozata: 

A CSÉV-KA Kft. részére történő pótbefizetésről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Önkormányzat a 

résztulajdonában lévő CSÉV-KA Nonprofit Kft. (2212 Csévharaszt, Kossuth L. u. 43/B) 

részére a működtetésének biztosítása érdekében 1.600.000 Ft összegű pótbefizetésről 

rendelkezik. A pótbefizetés visszatérítésének határideje legkésőbb 2016. december 30-a. 

  

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

pótbefizetés - CSÉV-KA Nonprofit Kft. részére történő - átutalásáról intézkedjen. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester / pénzügyi ügyintéző 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. november 14-ei ülésére 

 

Tárgy: 8. Döntés készfizető kezességvállalásról a Felső Homokhátság 

Vidékfejlesztési Egyesület részére 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

Szavazás módja:  egyszerű többség  

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

 

A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület egy hitelszerződés meghosszabbításához kéri 

az Önkormányzatok készfizető kezességvállalását a következő levélben foglaltak szerint: 

 

 

„Kakucs Község Képviselő-testületének! 

Tisztelt Polgármester Asszony!  

Tisztelt Képviselő-testületi Tagok! 

 

Ahogy az Önök által is ismert, a Felső Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületnek az Önök 

önkormányzata is tagja, és az Egyesületi Közgyűléseken Önöket a Polgármester Asszony 

képviseli.  

A 2016. május 11-i Közgyűlésen arról döntöttünk, hogy LEADER szervezet fenntartásához és 

működtetéséhez szükséges működési költségeinket a továbbiakban is hitelből fedezzük, 

tekintettel arra, hogy a Miniszterelnökség Vidékfejlesztési Államtitkársága azt csak 

utófinanszírozással egyenlíti ki.  

Ugyanezen közgyűlésen felmerült az is, hogy az önkormányzati tagok egy meghatározott ideig 

és időintervallumra tekintettel (8 hónap) előfinanszírozhatnák a működést, megkímélve 

magunkat a banki kamatoktól.  

Az Egyesület Elnökség ma úgy gondolja, hogy a nagyon alacsony banki kamatok miatt ennek 

előnye már nem annyira jelentős, mint évekkel ezelőtt. Tehát a banki hitelből történő 

finanszírozást választanánk a jövőben is.  

A jelenleg is érvényben lévő banki hitel meghosszabbításához az elmúlt évek gyakorlata 

alapján biztosítékot kér az Örkényi Takarékszövetkezet, melyet csak az önkormányzatok 

készfizető kezességvállalásával tudunk biztosítani.  

A hitelkeretet lakosságarányosan a tagtelepülések között szétosztva kérjük Önöket, hogy a 

mellékelt táblázatban szereplő 655.445 Ft hitelösszegre legyenek szívesek készfizetőkezességet 

vállalni. Megjegyzem, 2007 óta így működünk, a kezesség beváltására még soha sem került 

sor, csak a kamat terhét kellett szétosztani az Önkormányzatok között, mert ezt a költséget az 

Irányító Hatóság nem ismeri el és nem téríti meg.  

Kérjük támogató testületi határozatukat 2016. november 30-ig legyenek szívesek megküldeni 

számunkra. (1 db eredeti példányt postán és 1 db aláírt, szkennelt másolatot a 

racz.judit@leaderkontakt.hu e-mail címre.)  

 

Üdvözlettel,  

Somogyi Béla elnök  

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület” 
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Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület - Készfizető kezesség 

megoszlás 

 

2016-2017 Örkényi TKSZ hitelbiztosításhoz 

 

      

  Település neve Kamatköltség megoszlás lakosságszám arányosan 

    Lakosságszám  Összeg: 

1. Apaj 1206 293 636    

2 Áporka 1067 259 792    

3 Bugyi 5 127 1 248 316    

4 Csévharaszt 1 869 455 062    

5 Dabas 16 386 3 989 645    

6 Dömsöd 5 676 1 381 986    

7 Hernád 4 092 996 316    

8 Inárcs 4 396 1 070 333    

9 Kakucs 2 692 655 445    

10 Kiskunlacháza 8 821 2 147 727    

11 Lórév 290 70 609    

12 Makád 1 150 280 001    

13 Örkény 4 810 1 171 133    

14 Pusztavacs 1 374 334 540    

15 Ráckeve 9 960 2 425 050    

16 Táborfalva 3 338 812 732    

17 Tatárszentgyörgy 1 861 453 114    

18 Szigetbecse 1 260 306 783    

19 Szigetcsép 2 313 563 167    

20 Szigetújfalu 1 935 471 132    

21 Szigetszentmárton 2 109 513 497    

22 Újhartyán 2 753 670 297    

23 Újlengyel 1 678 408 558    

24 Vasad 1 908 464 558    

  Összesen 85 798 20 890 000    

 

1 fő/kezesség 243,48   

 

Kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását! 
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Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2016. (……..) Határozata: 

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület részére készfizető kezességvállalásról 

 

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

Vidékfejlesztési Egyesület tagönkormányzata, egyetért a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 

Egyesület 2016. május 11-i Közgyűlésén hozott határozatával, - mely szerint a 2014-2020 

közötti EMVA működési időszakban az Örkényi Takarékszövetkezet által nyújtott hitel 

igénybevételével működteti a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületet, és a 

20.890.000 Ft összegű hitel fedezeteként az Önkormányzat 655.445 forint készfizető 

kezességet vállal.  

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


