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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2366 Kakucs, Fő utca 20. sz.
JEGYZŐKÖNY
amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 13-án
(kedden) du. 16 órai kezdettel - a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott nyilvános testületi üléséről.
Jelen vannak a 7 tagú képviselő-testületből:
Szalay István
Balogh János
Dr. Kendéné Toma Mária
Marton Ilona
Oláh József
Prohászka Csaba
Tóth Istvánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Továbbá:
Göndörné Frajka Gabriella
Farkasné Szabó Mária
Horváth Renáta
Kosibáné Makai Hajnalka
Kovács Kálmán
Tóth Tamás
Zsifu-Zsók Árpád

mb. jegyző
aljegyző
jegyzőkönyvvezető
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
helyi lakos

Szalay István, polgármester:
Tisztelettel köszöntök mindenkit.
Megállapítom, hogy a 7 tagú képviselő-testületből mindenki jelen van, a Testület
határozatképes.
Kérem a képviselőket, hogy fogadják el a meghirdetett napirendi pontokat.
A képviselők a meghirdetett napirendi pontokkal egyhangúlag egyetértettek.
Napirendi pontok:
1.

Az Önkormányzat vagyonáról rendelkező új rendelet megalkotása
Előadó: Szalay István polgármester
Göndörné Frajka Gabriella mb. jegyző

2.

A helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálata és egyúttal az önszerveződő közösségek
részére önkormányzati támogatás elnyerésére pályázat kiírása
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Előadó: Szalay István polgármester
Tóth Istvánné képviselő, bizottsági elnök
Dr. Kendéné Toma Mária képviselő
Göndörné Frajka Gabriella mb. jegyző
3.

A 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Göndörné Frajka Gabriella mb. jegyző

4.

Döntés az iskolaigazgatói állásra kiírandó pályázat meghirdetéséről
Előadó: Szalay István polgármester
Göndörné Frajka Gabriella mb. jegyző

5.

Döntés az óvodavezetői állásra kiírandó pályázat meghirdetéséről
Előadó: Szalay István polgármester
Göndörné Frajka Gabriella mb. jegyző

6.

Az Önkormányzat 2012. I. negyedévi likviditási tervének ismertetése
Előadó: Göndörné Frajka Gabriella mb. jegyző

7.

Vagyonnyilatkozat-kezelési Szabályzat elfogadása
Előadó: Göndörné Frajka Gabriella mb. jegyző

8.

A Bélyegzőkezelési Szabályzat elfogadása
Előadó: Göndörné Frajka Gabriella mb. jegyző

9.

Vodafone Magyarország Zrt.-vel közérdekű szolgalmi jog alapítására vonatkozó
megállapodás tervezetének elfogadása
Előadó: Szalay István polgármester

10. A Magyar Állam tulajdonát képező helyi ingatlan Önkormányzatunk részére
történő ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezése
Előadó: Szalay István polgármester
Göndörné Frajka Gabriella mb. jegyző
11. Az Igazgyöngy Alapítvánnyal a logopédusi feladatok ellátására kötött
megállapodás módosítása
Előadó: Szalay István polgármester
12. Döntés közterület-karbantartó alkalmazásának meghosszabbításáról
Előadó: Szalay István polgármester
13. A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló rendelet
módosítására lakossági javaslat
Előadó: Szalay István polgármester
14. A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a
település tisztaságáról szóló rendelet módosítására lakossági javaslat
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Előadó: Szalay István polgármester
15. A polgármester beszámolója az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulásban
végzett munkájáról; (2004. évi CVII. tv. 6. § (3) bek.);
Előadó: Szalay István polgármester
16. Egyebek …..
Szalay István, polgármester:
A jegyzőkönyv vezetésére Horváth Renáta igazgatási ügyintézőt, hitelesítésére pedig Marton
Ilona képviselő asszonyt és Oláh József képviselő urat javasolom.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvezető, valamint a hitelesítők
személyét.
Szalay István, polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy a meghirdetett napirendi pontok előtt engedjék meg, hogy
beszámoljak az itteni közállapotokról.
A pénzügyi csoport a beszámolót készíti éppen a tavalyi évről, ami elég nagy munka, de a
beszámolón kívül rögzíteniük kell az idei költségvetést is, és megküldeni a Magyar
Államkincstárnak. Az idei költségvetést, meg a beszámolót már háromfelé kellett osztani,
külön-külön kellett bontanunk az intézményeket, sőt meg kell küldenünk az egységes
önkormányzati beszámolót is. Mindez természetesen háromszoros munkát jelentett.
Az államháztartási törvény változása a fejére állított mindent. A törvényváltozással
kapcsolatos értelmezéssel nincs probléma, csak a végrehajtással. Aki picit is belelát a
költségvetés szerkezetébe, tudja, hogy semmi értelme nincs az új szabályoknak. Probléma,
hogy ellentmondások vannak a rendeletek és törvények halmazában. Én már hetek óta
jeleztem több helyen, hogy ebből probléma lehet, össze fog omlani a rendszer.
Most, a beszámoló készítésekor kiderült, hogy az állam se tudja kezelni ezt a problémát. Az a
program, ami minden évben fogadja az adatokat, az eddig is mindig változott egészen a
beszámoló leadásáig, de most ott tartunk, hogy múlt hét hétfőig kellett volna bevinni
személyesen és elektronikusan az adatokat. Még ma is az van, hogy a program nem tud
adatokat fogadni, tele van hibával. A probléma ott van, hogy közben az élet megy, a napi
teendők nem csökkennek, a problémák pedig szépen halmozódnak. Mivel a jogszabályok
állandóan változnak, újabban mi is állandóan csak szabályzatokat gyártunk.
Ezeket nem panaszként mondom, csak azért, hogy tudjatok róla. Nem kérünk hozzá több
pénzt, meg több embert, mert valahogy megoldjuk, de előbb utóbb lehet olyan gond, hogy
valamit nem tudunk határidőre teljesíteni, de én erre azt mondom, hogy nem baj. Ugyanis, ha
a fogadó oldalról ennyire felkészületlenek, hozzáteszem, nem ők tehetnek róla, mert ők is
felkészületlenek voltak erre az új rendszerre. De olyan üzeneteket írnak, hogy akik határidőre
nem adják le az adatokat, azok nem kapják meg az állami támogatást, valamint leírják, hogy
ugyan nem lesz kész a rendszer éjfélig, de akkor is be kell küldeni az adatokat éjfélig, igaz
vissza fogják küldeni, mert úgysem lesz jó, de nekik is adminisztrálni, dokumentálniuk kell,
hogy amit beküldtek nekik, az rossz.
Én azt mondom, hogy ha a helyzet ilyen, akkor is próbáljunk meg józanok maradni.
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Annyi jogszabály változott az utóbbi néhány hónapban, hogy ha most az igazgatási oldalon
háromszor annyi ügyintéző lenne, még az is kevés lenne, és ugyan ez igaz a pénzügyre is.
Felhívtam egy országgyűlési képviselő ezelőtt körülbelül egy hónappal és mondtam neki,
hogy ebből az új pénzügyi szabályozásból baj lesz, össze fog omlani a rendszer. Azt mondta,
hogy ezt már ők is észrevették és intézkednek. Azóta már még egyszer beszéltem vele, azt
mondta, hogy folyamatban van az ügy. Bízom benne, hogy a pénzügyi szabályozással
kapcsolatos változtatások visszavonásra kerülnek.
Dr. Kendéné Toma Mária, képviselő:
A háziorvosi rendszernél ugyanez a probléma áll fenn. Ha nem ér be időben az elszámolás,
akkor abban a hónapban nem kap a férjem a falura ellátmányt, közben pedig az a gond, hogy
az elszámolást a központ éppen nem tudja fogadni. Szóval ez a probléma számomra nem
ismeretlen.
Szalay István, polgármester:
Sajnos mi sem tudunk még semmit az útfelújításhoz megítélt 25 millió forintos támogatásról.
Az MVH-t felhívtam, hogy meddig kell még várnunk, s azt mondták, hogy semmi
konkrétumot nem tudnak, mert nekik is annyi munkájuk van, hogy csak 2-3 hét múlva fognak
majd a mi ügyünkkel foglalkozni.
Ez van. Továbbra is várunk türelemmel, csak sajnos az a pénz nagyon hiányzik, félő, hogy
emiatt pénzügyi gondjaink lesznek.
Ennyit szerettem volna napirend előtt elmondani.
1. Napirendi pont: Az Önkormányzat vagyonáról rendelkező új rendelet megalkotása
Szalay István, polgármester:
Kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását és az Önkormányzat vagyonáról
szóló rendelettel kapcsolatos esetleges módosító indítványok megtételét.
A képviselők egyetértettek az előterjesztésben szereplő rendelettervezetben foglaltakkal,
módosító indítványt nem tettek.
Szalay István, polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy döntsenek a rendelettervezetről.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet alkotta:
Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2012. (III. 14.) számú Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (1)
bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
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eljárva Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) vagyonáról a
következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed
a) az Önkormányzatra,
b) az önkormányzati vagyon kezelőire, hasznosítóira, használóira,
c) az Önkormányzat szerveire.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletére és elidegenítésére.
2. § E rendelet alkalmazásában vagyon
a) a könyvviteli mérlegben kimutatandó vagyon és
b) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. § (3) bekezdésében
felsoroltak.
II. Fejezet
Az önkormányzati vagyon csoportosítása
3. § (1) Az önkormányzati vagyon
a) törzsvagyonból, ezen belül
aa) forgalomképtelen törzsvagyonból és
ab) korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból, valamint
b) forgalomképes üzleti vagyonból
áll.
(2) A forgalomképtelennek besorolt önkormányzati
a) vagyont nem lehet elidegeníteni,
b) vagyont nem lehet megterhelni (kivéve a vagyonkezelői jogot és a jogszabályon alapuló
használati vagy szolgalmi jogot),
c) vagyonon dologi jog nem létesíthető,
d) vagyonon osztott tulajdon nem létesíthető.
(3) A forgalomképtelen besorolást kapott vagyontárgyra e rendelet hatályba lépése után a (2)
bekezdésben meghatározott tartalommal kötött szerződés semmis.
(4) A korlátozottan forgalomképes vagyon felett törvényben vagy e rendeletben
meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni.
(5) A forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgy és vagyonrész elidegenítése,
megterhelése, vállalkozásba, gazdasági társaságba vitele, valamint egyéb hasznosítása, azaz a
tulajdonosi jogok gyakorlása az e rendeletben meghatározottak szerint történik.
1. Az Önkormányzat törzsvagyona
4. § Az Önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonból áll.
5. § (1) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona
a) a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonból és
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b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonból
áll.
(2) A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon alatt az Nvtv. 5. § (3) bekezdése
szerinti vagyont kell érteni.
(3) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon alatt az Nvtv. 5. § (4)
bekezdése szerinti vagyont kell érteni az alábbiak szerint:
a) a nemzeti vagyonról szóló törvény 2. mellékletében meghatározott vagyonelemek,
b) az e rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonnak minősített
Önkormányzati vagyonelemek.
(4) Az Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak
nem minősít vagyont.
(5) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körébe tartozik az (1) bekezdésen túl az
egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló
1991. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott levéltári anyag is.
(6) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát jelen rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona
a) az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak Önkormányzatok tulajdonba adásáról
szóló 1991. évi XXXIII. törvényben korlátozottan forgalomképesnek minősített
vagyonelemekből, valamint
b) az Önkormányzat által az a) ponton túl korlátozottan forgalomképes vagyonnak
minősített vagyonából áll, mely vagyonelemeket jelen rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.
7. § (1) A törvény alapján korlátozottan forgalomképes vagyonelemek forgalomképességének
tartalmát az érintett törvény határozza meg.
(2) A 6. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott intézmények, középületek
forgalomképességének korlátai, hogy
a) az intézményeket és középületeket az adott intézményi feladat vagy középület esetén a
közfeladat ellátásáig nem lehet elidegeníteni, és nem lehet megterhelni,
b) nem lehet elidegeníteni az adott intézményt, középületet akkor sem, ha az intézményi és a
közfeladat ellátása ideiglenesen várhatóan maximum egy évig szünetel,
c) a használatot és a hasznosítási jogot 1 évnél rövidebb időszakra lehet átruházni.
2. Az Önkormányzat üzleti vagyona
8. § Üzleti vagyon – ha jogszabály másként nem rendelkezik – mindazon vagyonelem, amely
nem tartozik a törzsvagyon körébe, különösen az Önkormányzat tulajdonában lévő:
a) lakások,
b) bel- és külterületi beépítetlen ingatlanok,
c) nem lakás céljára szolgáló helyiségek, egyéb ingóságok és mindazon vagyontárgyak,
amelyek e melléklet 1. és 2. pontjában nem szerepelnek.
III. fejezet
A vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása
3. Tulajdonjog átruházás
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9. § (1) Az önkormányzati vagyon tekintetében a bruttó 25 millió forint értékhatár feletti
vagyon tulajdonjogát csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot
tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
(2) önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni
a) természetes személy vagy
b) a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott átlátható szervezet részére lehet.
(3) Az Önkormányzat vagyon hasznosítási és tulajdonjogának átruházási szabályait a
rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
10. § (1) Nem lehet értékesíteni az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe
sorolt vagyont.
(2) Az egyes korlátozottan forgalomképes törzsvagyont a forgalomképességre vonatkozó
korlátok figyelembevételével lehet értékesíteni a 9. § (1) bekezdésben rögzített szabályok
alkalmazásával.
4. Ingyenes vagyonátruházás
11. § (1) önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni az Nvtv. 13. § (3)-(7)
bekezdése alapján lehet.
(2) E szabályokat nem kell alkalmazni a pénzvagyonra, valamint a követelésekre és fizetési
kötelezettségekre.
5. A vagyon megterhelése
12. § (1) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát nem lehet megterhelni.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a forgalomképtelen törzsvagyon megterhelhető:
a) vagyonkezelői joggal
b) jogszabályon alapuló használati joggal vagy szolgalommal.
13. § (1) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának megterhelhetőségét
a törvény alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyon esetében törvények
határozzák meg.
(2) Az Önkormányzat e rendelet alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített
vagyonára a 12. § -ban meghatározottakat kell alkalmazni.
14. § (1) Az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonát meg lehet terhelni.
(2) Az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonának megterhelése - értékhatár nélkül - a
Képviselő-testület joga.
6. A vagyon vállalkozásba vitele
15. § (1) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát nem lehet vállalkozásba vinni.
(2) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona vállalkozásba vitelének
szabályait a törvény alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyon esetében
törvények határozzák meg.
(3) Az Önkormányzat e rendelet alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyonát
nem lehet vállalkozásba vinni.
16. § (1) Az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona vállalkozásba vihető.
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(2) A vállalkozásba vitelre, a gazdasági társaságban való részvételre az Nvtv. 8. §-ában
meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
(3) Az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona feletti (2) bekezdésben meghatározott
rendelkezési jogot - értékhatár nélkül - a Képviselő-testület gyakorolja.
7. Vagyonkezelési jog létesítése és átengedése
17. § (1) Vagyonkezelői jogot létesíteni kizárólag az Nvtv. 3. § (1) bekezdés b) pontjában
felsorolt vagyonkezelők részére önkormányzati közfeladat ellátásához kapcsolódva lehet
akkor, ha az biztosítja a feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítását, a vagyon állagának
és értékének megőrzését, védelmét, illetve a vagyon értékét növeli.
(2) Az Önkormányzat jelen rendeletben nem határoz meg olyan vagyonelemeket, melyekre
vagyonkezelői jogot létesíthet.
(3) A vagyonkezelő jog létrejöhet vagyonkezelési szerződéssel vagy kijelöléssel.
(4) Vagyonkezelési szerződés értékhatárra való tekintet nélkül versenyeztetés nélkül köthető.
(5) Az Önkormányzat a vagyonkezelési szerződés megkötésekor, az ott részletezett feltételek
meghatározásával dönt arról, hogy a vagyonkezelőnek
a) elengedi vagy
b) nem engedi el
a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló törvény 109. § (6) bekezdése szerinti
kötelezettségét.
18. § Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának körébe sorolt vagyon
vagyonkezelési jogát a forgalomképesség korlátozásának tartalmát meghatározó feltételek
figyelembevételével engedheti át.
19. § (1) A Képviselő-testület dönt a vagyon vagyonkezelési jogának ellenérték fejében
történő átengedéséről.
(2) A Képviselő-testület vagyonkezelési jog átengedéséről a helyben szokásos módon, az
Önkormányzat honlapján való hirdetéssel, a legjobb ajánlattevő javára dönt.
(3) A Képviselő-testület a vagyonkezelési jog létesítésére vonatkozó ajánlattétel lehetőségét a
helyben szokásos módon hirdeti meg, és dönt a legkedvezőbb ajánlat szerint.
(4) A vagyonkezelési jog értékének meghatározása piaci értéken történik.
(5) A vagyonkezelési szerződés a vagyonkezelés ellenértékeként
a) pénzösszeget vagy
b) pénzben kifejezett értékű tevékenységet vagy más ellenszolgáltatást
ír elő.
20. § A vagyonkezelő, mint a vagyonkezelési jog jogosultja köteles a vagyonkezelési jog
gyakorlása során betartani a következőket:
a) a vagyonkezelésbe vett vagyont a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, elvárható
gondossággal birtokolni, használni és a vagyon hasznait szedni,
b) a vagyont rendeltetésszerűen használni,
c) a vagyont fenyegető veszélyről és a bekövetkezett kárról értesíteni az Önkormányzatot,
d) a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló törvény 109. § (7) bekezdésében
meghatározott kötelezettségének eleget tenni,
e) a vagyonkezelési szerződésben meghatározottakat és e rendeletben előírt kötelezettségeket
teljesíteni,
f) tűrni a vagyonkezeléssel kapcsolatos ellenőrzéseket, és köteles az ellenőrzésekben
közreműködni, az előírt beszámolást teljesíteni.
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21. § (1) Vagyonkezelő jogot ingyenesen átengedni a következő vagyonkezelőknek lehet:
a) költségvetési szerv vagy önkormányzati intézménynek,
b) önkormányzati társulásnak.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben megjelölt vagyonkezelők részére a vagyont
ingyenesen a következő közfeladatok esetében adhatja kezelésbe:
a) az óvodai ellátás
b) alapfokú nevelés, oktatás
c) szociális ellátás
d) egészségügyi ellátás
e) közművelődési, kulturális feladatok ellátása
f) sportcélú feladatok ellátása.
22. § (1) A vagyonkezelés ellenőrzése az alábbi módon történik:
a) az Áht. 70. § (1) bekezdés b) pontja figyelembevételével a belső ellenőrzés keretében,
b) a vagyonkezelők éves beszámoltatásával, melynek keretében elkészítik az általuk kezelt
vagyonra vonatkozó vagyonkimutatást és ismertetik a vagyongazdálkodási terv adott
időszakra vonatkozó teljesülését,
c) a pénzügyekért felelős bizottság által végzett eseti ellenőrzéssel.
(2) A vagyonkezelés ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy a vagyonkezelő
a) megőrizte-e a vagyontárgy értékét,
b) gondoskodik az állag megóvásról, a jó karbantartásról,
c) az egyéb vállalt kötelezettségét teljesíti-e.
8. A haszonélvezeti jog
23. § (1) Vagyon tekintetében haszonélvezeti jogot biztosítani versenyeztetés nélkül lehet.
(2) Nem lehet az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe sorolt vagyonra
haszonélvezeti jogot alapítani - kivéve a jogszabályon alapuló használati jogot vagy
szolgalmat.
(3) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának körébe sorolt vagyonra
vonatkozóan haszonélvezeti jogot a forgalomképesség korlátozásának tartalmát meghatározó
feltételek figyelembevételével, valamint a (2) bekezdés figyelembevételével lehet alapítani.
(4) Az üzleti vagyon tekintetében haszonélvezeti jog alapításáról értékhatártól függetlenül
helyben szokásos módon történő hirdetéssel a legjobb ajánlattevő javára a Képviselő-testület
dönt.
9. Hasznosítási jog, használatba adás
24. § (1) Forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyon jogszabályon alapuló használati
joggal terhelhető csak meg.
(2) A korlátozottan forgalomképes vagyon esetében a hasznosítási jog és használatba adás
tekintetében figyelembe kell venni az adott vagyonelemre előírt forgalomképességi
korlátokat.
25. § (1) A 25 millió Ft értékhatárt meghaladó hasznosítási jogot versenyeztetéssel lehet
átengedni.
(2) A Képviselő-testület függetlenül dönt használati, hasznosítási jog átengedéséről.
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26. § A Képviselő-testület külön határozatban állapítja meg az egyes ingatlanok
hasznosítására vonatkozó bérleti és használati díjakat.
27. § A polgármester dönt az 500.000 Ft értékhatárt el nem érő használati, hasznosítási jog
átengedéséről, ha a bérleti szerződésben meghatározott bérleti időszak az l évet nem haladja
meg.
28. § (1) Az önkormányzati vagyon használati, hasznosítási jogának ingyenes átengedése - az
átengedés időtartamától függetlenül - a Képviselő-testület joga.
(2) Az önkormányzati vagyon ingyenesen közfeladat ellátása céljából adható használatba, a
közfeladat ellátásához szükséges mértékben.
10. Az Önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei
29. § Az Önkormányzat a kizárólagos gazdasági tevékenységei gyakorlásának jogát az Nvtv.
alapján engedi át, és az Nvtv. alapján gondoskodik a törzsvagyonában lévő víziközművek
létrehozásáról és működtetéséről.
11. A pénzeszközök feletti joggyakorlás
30. § (1) Az Önkormányzat jogosult az ideiglenesen feleslegessé vált pénzeszközeinek
hasznosításra, pénzeszközeinek ideiglenes és végleges átadására.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jog gyakorlásának részletező szabályait az
Önkormányzat költségvetési rendelete határozza meg.
12. Az Önkormányzat követeléseiről való lemondás
31. § Az Önkormányzat követeléseiről - mint az önkormányzati vagyon részéről - való
lemondás jogát
a) a Képviselő-testület gyakorolja az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában,
amennyiben az érintett követelés eléri a 100.000 Ft összeghatárt,
b) a polgármester gyakorolja
ba) az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában, amennyiben az érintett követelés
nem éri el az a) pontban meghatározott értékhatárt,
bb) a munkavállalókkal szembeni különféle követelések vonatkozásában, amennyiben az
érintett követelés nem éri el az a) pontban meghatározott értékhatárt.
32. § (1) A 31. § a) pontjában meghatározott követelésről csak akkor lehet lemondani, ha a)
az nem veszélyezteti az Önkormányzat likviditását,
b) a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelést részben vagy
egészben nem lehet behajtani, és remény sincs a követelés későbbiekben való behajtására, c) a
követelés érvényesítése, behajtása bizonyítottan a követelés összegét meghaladó költségekkel
jár,
d) a bíróság bevonásával történő behajtás során - figyelembe véve az a) és b) pontokban
foglaltakat – a követelésről való lemondásról bírói egyezség történt,
e) a felszámolási eljárás vagy a csődeljárás során a követelést részben vagy egészben nagy
valószínűséggel pénzügyileg nem lehet realizálni, vagy a csődeljárás során – figyelembe véve
az a) és b) pontokban foglaltakat – csődegyezségi megállapodást kötöttek,
f) bizonyított, hogy a követeléssel érintett szervet, személyt nem lehet elérni vagy fellelni.
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(2) A polgármester az e rendeletben hatáskörébe utalt Önkormányzati követelésről való
lemondás jogát az (1) bekezdés a) pontját figyelembe véve gyakorolja.
(3) A követelésről való lemondás magában foglalja az egész követelésről való lemondást,
valamint a követelés egy részéréről való lemondást.
(4) A követelésekről való lemondás esetében figyelembe kell venni az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdésében meghatározott, a kis összegű követelés
értékhatárát el nem érő követelések behajtására vonatkozó rendelkezést.
33. § Ha az Önkormányzat költségvetési rendelete eltérően nem rendelkezik, a követelésről
való lemondás joga az önkormányzati költségvetési szervek tekintetében a 31. és 32. §-ban
foglaltak szerint történik azzal az eltéréssel, hogy polgármester alatt a költségvetési szerv
vezetőjét, az Önkormányzat alatt a költségvetési szervet kell érteni.
13. Hitelfelvétel és -törlesztés, kötvénykibocsátás, beruházás és felújítás, lízing
34. § (1) Az Önkormányzatnak van lehetősége hitelfelvételre és kötvénykibocsátásra. A hitel
felvételével, a meglévő hitelek törlesztésével, valamint a kötvénykibocsátással kapcsolatos
rendelkezéseket az Önkormányzat költségvetési rendelete állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési rendeletében dönt arról, hogy milyen beruházásokat,
felújításokat valósít meg, és rendelkezik azok pénzügyi fedezetéről.
(3) Az Önkormányzat lízingszerződés kötéséről a költségvetési rendeletében dönt.
14. Ellenérték nélkül kapott, felajánlott vagyon
35. § (1) Az Önkormányzat számára más személy vagy szerv által ellenérték nélkül juttatott (a
továbbiakban: térítés nélkül kapott) 500.000 Ft piaci értéket elérő vagyon elfogadásáról a
Képviselő-testület dönt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárt el nem érő, térítés nélkül kapott vagy
felajánlott vagyon elfogadásáról a polgármester dönt.
(3) A térítés nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásának feltétele, hogy
a) az Önkormányzat tudja teljesíteni az elfogadott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségeket,
b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítése likviditási problémát ne okozzon, és ne zavarja
az Önkormányzati feladatok ellátását.
15. Vagyongazdálkodási feladatok meghatározása
36. § (1) A vagyongazdálkodási feladatok meghatározásánál kiemelt figyelmet kell fordítani a
vagyonnyilvántartás aktualizálására.
(2) A lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, kül- és belterületi kert, illetve szántó és
egyéb művelési ágú területek hasznosítására kötött szerződésekben szerepeltetni kell a bérlő
befektetési lehetőségét a vagyongyarapítás állagmegóvása érdekében és az elszámolás módját.
(3) Az Önkormányzat éves vagyongazdálkodási feladatainak meghatározását a mindenkori
zárszámadási rendelet melléklete tartalmazza.
IV. Fejezet
Vagyonkimutatás és vagyongazdálkodási terv
37. § (1) Az Önkormányzat vagyonállapotát vagyonkimutatásban kell kimutatni az éves
zárszámadáshoz kapcsolódóan.
(2) A vagyonkimutatást adott év december 31-ei fordulónappal kell készíteni.
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(3) A vagyonkimutatás elkészítéséért a gazdasági vezető a felelős.
38. § (1) A vagyonkimutatás az alábbi két fő részből áll
a) I. A mérlegben szereplő eszközök és kötelezettségek részből,
b) II. A mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek részből.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott résznek tartalmaznia kell
a) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorolt
római számmal jelzett eszköz- és forráscsoportokat,
b) az a) pontban meghatározottak részletezéseként arab számmal jelzett tételeket:
ba) a tárgyi eszközöknél,
bb) a befektetett pénzügyi eszközöknél,
c) a ba) pontban meghatározottak további részletezéseként:
ca) helyi közutakat és műtárgyaikat,
cb) az Önkormányzat tulajdonában álló tereket, parkokat,
cc) az Önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér a hozzá tartozó
légiforgalmi távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel,
továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt,
cd) vizeket és közcélú vízilétesítményeket,
ce) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyont,
cf) műemlékeket,
cg) védett természeti területeket,
ch) kulturális javakat,
ci) korlátozottan forgalomképes intézményeket, középületeket,
cj) közműveket,
ck) temetőt,
d) az a)–c) pont szerinti tételekhez tartozó összes értéket, ezen belül:
da) a forgalomképtelen törzsvagyon értékét,
db) a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon értékét,
dc) a forgalomképes üzleti vagyon értékét.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott résznek tartalmaznia kell az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII. 24.) Kormányrendelet 44/A. § (3) bekezdésében felsoroltakat
a) forgalomképtelen törzsvagyon,
b) korlátozottan forgalomképes törzsvagyon,
c) forgalomképes üzleti vagyon
részletezésben.
39. § (1) Az Önkormányzat
a) 3 évre szóló középtávú és
b) 6 évre szóló hosszú távú
vagyongazdálkodási tervet készít.
(2) A középtávú vagyongazdálkodási terv tartalmazza
a) a vagyonkimutatásnak megfelelő szerkezetben a középtávú terv időszakának első és utolsó
napján várható vagyonadatokat,
b) az ellátott közfeladatokat és a közfeladatok ellátását biztosító vagyont.
(3) A tervben szerepeltetni kell a tervidőszakra tervezett vagyonváltozást.
(4) A hosszú távú vagyongazdálkodási tervnek a (2) bekezdés b) pontja szerinti adatokat kell
tartalmaznia.
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(5) A vagyongazdálkodási tervet a pénzügyekért felelős bizottsággal közösen a polgármester
készíti el - 2012. évben legkésőbb a 2013. évi költségvetési koncepció elfogadásáig - és a
Képviselő-testület határozattal fogadja el.
(6) A vagyongazdálkodási terv elkészítéséhez szükséges alapelvek meghatározását a 4.
számú melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzatnak biztosítania kell a vagyongazdálkodási tervnek, az Önkormányzat
gazdasági programjának, valamint az éves költségvetési rendeleteknek az összhangját.
(8) A vagyongazdálkodási tervet a mindenkori önkormányzati gazdasági program
elkészítésekor felül kell vizsgálni.
V. Fejezet
Eljárási szabályok
40. § (1) A versenytárgyalásnak nyilvánosnak kell lennie.
(2) A polgármester az átruházott hatáskörében hozott döntéséről a döntést követő képviselőtestületi ülésen köteles beszámolni.
41. § (1) A vagyon értékének meghatározásakor általában az adott vagyonnak az
Önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában szereplő értékét kell alapul venni.
(4) A vagyonkezelői, haszonélvezeti, használati vagy hasznosítási jog átengedésekor az
ellenérték meghatározása piaci értéken történik.
42. § Az e rendeletben foglalt előírások teljesítéséről, különös tekintettel a tulajdonosi jogok
gyakorlása e rendeletnek való megfelelőségéről - az e témában végrehajtott ellenőrzés
megállapításai alapján - a polgármester évente legalább egyszer tájékoztatja a Képviselőtestületet.
43. § Az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatok közül:
a) építési ügyekben - a közművekkel való ellátás területén - a tulajdonosi hozzájárulás
megadására
b) az Önkormányzat javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom, továbbá
visszavásárlási jog törléséhez hozzájárulás megtételére
a polgármester jogosult.
44. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, az Önkormányzat intézményeinek
elhelyezésére szolgáló és működését biztosító vagyonelemek hasznosítása tekintetében, az
alapító okiratokban, továbbá a vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésekben foglaltak
szerint kell eljárni.
(2) Az Önkormányzat vagyontárgyaira kötelező biztosítási szerződést kötni. A biztosítási díj
az Önkormányzat költségvetését terheli. Az önkormányzati vagyon védelméről a használó
-szükség szerint - egyéb módon (vagyonvédelmi szolgáltatás igénybevétele, biztonsági
rendszer kiépítése, stb.) is köteles gondoskodni saját költségvetése terhére.
45. § (1) Az Önkormányzat vagyonának működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátását
(gazdasági döntések előkészítése, szerződés-tervezetek készítése, stb.) a Polgármesteri Hivatal
végzi.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati vagyon működtetésével kapcsolatos egyes
feladatok ellátását az Önkormányzat intézményeire bízhatja.
(3) A vagyon működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására adott megbízás nem jelenti a
tulajdonost megillető jogok gyakorlásának átruházását, a tulajdonost megillető jogokat a
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Képviselő-testület, vagy hatáskör átruházás esetén az átruházott hatáskört gyakorló
önkormányzati szervezet gyakorolja. A működtetéssel kapcsolatos bevételek az
Önkormányzat bevételei.
46. § A Képviselő-testület határozatban jelöli ki azoknak a kül- és belterületi ingatlanoknak a
körét, amelyekre nézve a tulajdonjog átruházását tervezi. A határozatban a Képviselő-testület
meghatározza a tulajdonjog átruházásának feltételeit és adásvétel esetén a minimális vételárat.
47. § (1) Az önkormányzati vagyont érintő szerződések teljesítését lehetőleg szerződést
biztosító mellékkötelezettségekkel kell megerősíteni.
(2) Ingatlan tulajdonjogának adás-vétellel történő átruházása esetén a tulajdonjognak a vevő
javára történő bejegyzéséhez csak a teljes vételár kiegyenlítésének feltételével lehet
hozzájárulni.
48. § Az Önkormányzat nemzeti vagyonról szóló nyilvántartását az éves zárszámadási
rendelet melléklete tartalmazza.
VI. Fejezet
Záró rendelkezések
49. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a Kakucs község önkormányzati
vagyonáról szóló 6/1994. (VI. 30.) és az azt módosító, későbbi időpontban elfogadott
Önkormányzati rendelet.
(3) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévő hirdetőtábláján
történő – kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szalay István sk.
polgármester

Göndörné Frajka Gabriella sk.
mb. jegyző
1. számú melléklet
Az Önkormányzati törzsvagyon részletezése

1. Kakucs Község Önkormányzata forgalomképtelen törzsvagyoni körébe tartozó
vagyontárgyak:
1.1. A helyi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyontárgyak:
a) utak és műtárgyaik,
b) közterek,
c) járdák,
d) közparkok,
e) közcélú vízi létesítmény,
f) csapadékvíz elvezető árokrendszer,
g) köztemető.
1.2 Önkormányzati rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
nemzeti vagyontárgy:
A Képviselő-testület nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonnak minősülő vagyont nem határoz meg.
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2. számú melléklet:
Kakucs Község Önkormányzata korlátozottan forgalomképes vagyoni körébe
tartozó vagyontárgyak:
1.1. intézmények, középületek ingatlanai:
a) Polgármesteri Hivatal (Kakucs, Fő u. 20.)
b) Általános Iskola (alsó- és felsőtagozatos épületei) (Kakucs, Hősök tere 7.)
c) „Szúnyog-épület” (napközis tálaló konyha) (Kakucs, Hősök tere 7.)
d) Kökörcsin Óvoda és Konyha (Kakucs, Székesi út 3.)
e) Egészségház és szolgálati lakás (Kakucs, Fő u. 156/C-D)
f) Ifjúsági és Sportház (Kakucs, Hősök tere 7.)
g) Községi Könyvtár (Kakucs, Fő u. 24.)
1.2. víziközművek:
a) ivóvízrendszer és kiszolgáló létesítményei,
b) szennyvízcsatorna-rendszer és kiszolgáló létesítményei.

3. számú melléklet:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati vagyonhasznosítási és tulajdonjog-átruházási
szabályai
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása.
Az önkormányzati vagyon hasznosításának a célja a kötelező és önként vállalt feladatok
hatékony és eredményes ellátása. Ez a tevékenység a kötelező feladatok ellátását nem
veszélyeztetheti.
A hasznosítás formái:
1. a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése
2. használatba-, bérbeadás
3. önkormányzati vagyontárggyal való vállalkozási tevékenység folytatása.
a) Vagyon értékesítése
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva,
nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint kell lefolytatni.
A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek
törlesztésének fedezetéül szolgáljon.
b) Bérlet útján történő hasznosítás
A lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, kül- és belterületi kert, ill. szántó és egyéb
művelési ágú területek hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg.
Az ilyen jellegű szerződésekben szerepeltetni kell a bérlő befektetési lehetőségét a vagyon
gyarapítása, állagmegóvása érdekében. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében
törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban. Ennek
elkerülése érdekében folyamatos pályáztatás szükséges.
c) Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás
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Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási tevékenység
folytatható.
A vagyonnak, vagyonrésznek vállalkozásba történő bevitelére közgazdasági megalapozás
szükséges.
Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti.
Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem
haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
Vagyonkezelési elvek:
Az önkormányzat vagyonkezelési feladatait a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az
intézményei útján teljesíti a vagyonrendeletben meghatározottak szerint.
A vagyonkezelőknek biztosítaniuk kell, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanról,
ingóságról, egyéb tárgyi eszközről részletes költségfelhasználást tartalmazó információval
rendelkezzen.
Az önkormányzat támogatja a költségtakarékos működtetéshez szükséges beruházásokat,
ráfordításokat. Az önkormányzat az energiaracionalizálással összefüggő pályázatokat
prioritásként kezeli.
4. számú melléklet:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
vagyongazdálkodási terve elkészítéséhez szükséges alapelvek elfogadására
Kakucs Község Önkormányzata a vagyongazdálkodási terve elkészítéséhez szükséges
alapelveket az alábbiak szerint határozza meg, egyben utasítja a polgármestert, hogy a középés hosszú távú vagyongazdálkodási tervet legkésőbb 2012. decemberi ülésére terjessze elő:
1.
Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon,
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
2.
A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó,
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása,
gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
3.
A vagyongazdálkodás helyi jogi szabályozását a képviselő testület gazdálkodási
rendelete, a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó rendelet, az éves
költségvetési rendelet, a közterület használatára vonatkozó rendelet tartalmazzák.
4.
A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő testület rendelkezik. A
vagyongazdálkodási feladatok irányítója a képviselő testület.
5.
A vagyon hasznosítása és működtetése tekintetében:
- törzsvagyon: kötelező feladat ellátását szolgálja
a) kizárólagos önkormányzati tulajdonú vagyon törvény alapján, és a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű vagyon törvény, és gazdálkodási rendelet alapján –
forgalomképtelen vagyon
b) gazdálkodási rendelet alapján – korlátozottan forgalomképes vagyon - üzleti vagyon –
forgalomképes vagyon.
6.
Kizárólagos tulajdont képező vagyon a helyi közutak és műtárgyaik, terek, parkok,
vizek, közcélú vízi létesítmények (vízi közmű kivételével).
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7.
A kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő vagyon, a többségi önkormányzati
tulajdonban álló, közszolgáltatási tevékenységet ellátó gazdasági társaságban fennálló
társasági részesedés, továbbá a helyi önkormányzat rendeletében nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelem – törvényben meghatározott feladatátadás
kivételével – nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog
vagy szolgalom kivételével nem terhelhető meg, azon osztott tulajdon nem létesíthető. A helyi
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon birtoklása, használata, hasznai
szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint felújítása a
nemzeti vagyonról szóló törvényben szabályozott módon engedhető át másnak. Az
önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. A
vagyonkezelési szerződésnek a gazdálkodó szervezet tulajdonosi szerkezetében történő
tulajdonos változás miatti megszűnésének esetére a nemzeti vagyonról szóló törvényben
meghatározottak az irányadók.
8.
A közfeladatok ellátása elsősorban költségvetési szervek útján gyakorolható.
9.
Az önkormányzati vagyon ingyenesen – képviselő testületi döntéssel – kizárólag
közfeladat ellátása céljából adható használatba, a feladat ellátásához szükséges mértékben
törvényben rögzített feltételekkel.
10.
Az önkormányzat törvényben meghatározott kizárólagos gazdasági tevékenység
gyakorlásának jogát kizárólag koncesszió útján, külön törvényben szabályozott módon
engedheti át. A menetrend szerinti helyi személyszállítás, a törzsvagyon részét képező helyi
közművek létrehozása és működtetése tevékenységek esetében a gyűjtőfogalmak keretin belül
azon tevékenységi csoportok, amelyek a nemzeti vagyonról szóló törvény hatálybelépésekor
jogszabály alapján koncesszió nélkül is folytathatók, a törvény hatálybalépését követően is
koncesszió nélkül folytatható. Az önkormányzat törzsvagyonában lévő víziközműlétesítmények működtetéséről koncessziós szerződés megkötése nélkül olyan gazdasági
szervezet létrehozásával is lehet gondoskodni, amelyben az önkormányzatnak külön vagy az
állammal együttesen kizárólagos a részesedése.
11.
Az önkormányzat gazdálkodási rendeletében kell meghatározni – törvényi előírások
figyelembevételével – azt az értékhatárt, mely felett a vagyon tulajdonjogának átruházása
csak versenyeztetés útján lehetséges, de az államot ingatlan értékesítése esetén elővásárlási
jog illeti meg..
12.
Az önkormányzati vagyonfejlesztés (felújítás, beruházás a számviteli törvény szerint)
céljait a képviselő testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
13.
Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elve érvényesül a hosszú
távú működési stabilitás biztosítása érdekében.
14.
Az alapelveket a gazdálkodási és egyéb a vagyon kezelését, működtetését szabályozó
rendeletek módosításakor, újraalkotáskor, alkalmazásakor, továbbá a közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervben érvényre kell juttatni.
15.
Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok
hatékony és eredményes ellátása, mely tevékenység a kötelező feladatok ellátását nem
veszélyeztetheti.
16.
Az üzleti vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános
pályázati kiírás alapján, a gazdálkodási rendelet előírásai szerint kell lefolytatni, azzal, hogy
az államot elővásárlási jog illeti meg. A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban
hitelek törlesztésének fedezetéül szolgálhat.
17.
Az önkormányzat vagyonkezelési feladatait a képviselő testület a Polgármesteri
Hivatal, egyéb költségvetési szervei, gazdasági társaságai, és az intézményei útján teljesíti a
vagyonrendeletben meghatározottak szerint. A vagyonkezelőknek biztosítaniuk kell, hogy az
önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanról, ingóságról, egyéb dolgokról, részletes
költségfelhasználást tartalmazó információval rendelkezzen. Az önkormányzat támogatja a
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költségtakarékos működtetéshez szükséges beruházásokat, ráfordításokat. Az önkormányzat
az energiaracionalizálással összefüggő pályázatokat prioritásként kezeli.
18.
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhető vagyonnal vállalkozási
tevékenység folytatható. A vagyonnak, vagyonrésznek vállalkozásba történő bevitelére
gazdasági-pénzügyi vizsgálat szükséges. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet
nem veszélyeztetheti, csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége
nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

2. Napirendi pont: A helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi
támogatásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata és
egyúttal az önszerveződő közösségek részére önkormányzati
támogatás elnyerésére pályázat kiírása
Szalay István, polgármester:
Kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását és a helyi önszerveződő
közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálatával és az önszerveződő közösségek részére önkormányzati támogatás
elnyerésére kiírt pályázattal kapcsolatos esetleges módosító indítványok megtételét.
Tóth Istvánné, képviselő:
A Társadalmi és Kulturális Ügyek Bizottsága megtárgyalta a napirendben szereplő
rendelettervezetet és a hozzá kapcsolódó pályázati kiírást, és mindkettőt az előterjesztésben
foglaltak szerint javasolja elfogadásra.
Prohászka Csaba, képviselő:
A korábbi rendelet alapján a Bizottság elnöke által megküldött értesítés szerint március 17.
volt a pályázatok benyújtásának határideje, a mostani tervezetben meg azt látom, hogy április
12. Mivel ma március 13-a van, sokan már be is nyújthatták a pályázataikat. Velük mi lesz,
nekik is új pályázatot kell benyújtaniuk?
Göndörné Frajka Gabriella, jegyző:
Akik eddig leadták a pályázatot, azoknak nem kell újból leadniuk, mivel a most beterjesztett
rendelet a kihirdetés napján, vagyis holnap lép hatályba, ezért csak holnaptól kell az új
rendeletben foglaltak szerint leadni a pályázatokat.
Szalay István, polgármester:
Javasolom, hogy az idei évben a pályázatok benyújtására maradjon az április 12-ei határidő,
egyébként pedig a következő évre az azt megelőző év december 31-éig kelljen leadni a
pályázatokat.
Zsifu-Zsók Árpád, helyi lakos:
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Ha már úgyis sokan leadták a pályázatukat, akkor miért nem lehet most a március 17-ei
határidőt meghagyni?
Prohászka Csaba, képviselő:
Kompromisszumként tegyünk rá 3 napot, és március 20-át jelöljük meg a leadási határidőnek.
Azért kellene még márciusban mindenkinek leadnia a pályázatát, hogy minél hamarabb, már
áprilisban dönthessen róluk a testület.
Ha április 12-ig el lesz halasztva a leadási határidő, akkor át fog tolódni a májusi ülésre a
döntés, hiszen a testület előtt még a bizottság is meg fogja tárgyalni azokat, ami szintén időbe
telik. Jobb lenne minél előbb dönteni a támogatásokról, hiszen több olyan csoport van,
amelynek a bevételeinél az önkormányzati támogatás jelentős részt képez.
Balogh János képviselő kiment a teremből.
Szalay István, polgármester:
Az elhangzott módosító javaslatok figyelembevételével, kérem a képviselőket, hogy
döntsenek az előterjesztésben megküldött rendelettervezetről azzal, hogy az 1. számú
mellékletben „a pályázatok beadásának módja, helye és határideje” szövegrész első mondata
az alábbiak szerint módosuljon: „a pályázat benyújtásának határideje 2012-ben: március 20.,
2013. évre vonatkozó pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 31-e, azt követően
pedig a pályázat elbírálását megelőző év december 31-e.”
Ezen határidő-módosítás miatt - az értelmezhetetlenség elkerülése végett – módosítani kell
néhány helyen a folyó évre vonatkozó szövegrészt is úgy, hogy helyette az elbírálás éve
szerepeljen, továbbá a pályázatokról a Képviselő-testület a pályázat benyújtását követő év
költségvetési rendeletének elfogadását követően döntsön.
Kérem, hogy ezekkel a módosításokkal együtt fogadják el az új rendeletet azzal, hogy
egyidejűleg az előző rendeletet a testület helyezze hatályon kívül.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet alkotta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2012. (III. 14.) számú önkormányzati rendelete
a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése
felhatalmazásával, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény előírásait figyelembe véve a következő rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. § (1) A rendelet célja a kakucsi székhelyű civil szervezetek, szerveződések, illetve
országos, regionális, megyei szervezetek kakucsi szervezettel is rendelkező civil szervezetei,
egyházak, magánszemélyek, egyesületek, társadalmi szervezetek, csoportosulások
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(továbbiakban együtt: Önszerveződő Közösségek) helyi működéséhez és tevékenységéhez
önkormányzati költségvetési vagy természetbeni támogatás biztosítása.
(2) A támogatás célja a civil társadalom erősítése, az Önszerveződő Közösségek
pártpolitikától mentes társadalmi szerepvállalásának segítése, Kakucs Község Önkormányzata
(a továbbiakban: Önkormányzat) és az Önszerveződő Közösségek közötti partneri viszony és
munkamegosztás előmozdítása az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében.
(3) A pályázattal támogatott célok különösen:
a) az önkormányzati feladatok ellátását segítő, esetleg átvállaló egyesületek megalakulásának
segítése, hozzájárulás a működésükhöz,
b) olyan rendezvények támogatása, amelyek öregbítik a község jó hírét,
c) az alkotó közművelődési tevékenységek, a kultúra és a hagyományok ápolása,
d) a nemzetközi együttműködés támogatása,
e) olyan akciók támogatása, amelyek javítják az életesélyeket, egészséges életmódra
nevelnek, továbbá hozzájárulnak a lakosság
1. oktatásához,
2. sportolásához,
3. a szabadidő tartalmas eltöltéséhez,
4. az életminőség javításához,
5. a környezet védelméhez és
6. a társadalom önszerveződő, civil szférájának megerősödéséhez.
A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet hatálya alá tartoznak azon Önszerveződő Közösségek (kivéve az
önkormányzati fenntartású intézmények, a pártok, tömegmozgalmak, a munkaadói és
munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint a biztosító egyesületek), amelyek
Kakucson folytatják tevékenységüket, a kakucsi közéletben tevőlegesen részt vállalnak, és
támogatás iránti kérelmet nyújtanak be a Képviselő-testülethez ezen rendeletben foglaltak
szerint.
(2) Nem támogathatók az Önszerveződő Közösségek azon tevékenységei, amelyek
támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja.
(3) E rendelet hatálya alá nem tartozik a Kakucs Községi Sportegyesület Futball Szakosztálya
és a Kakucsi Bárdos Lajos Kamarakórus, mivel ezen szervezetek tevékenységét az
Önkormányzat közvetlenül, pályázat benyújtása nélkül - anyagi lehetőségeihez mérten –
támogatja.
A civil szervezetek támogatásának módja
3. § (1) Az Önkormányzat által az Önszerveződő Közösségeknek nyújtható támogatás lehet:
a) pénzbeni és/vagy
b) természetbeni (melynek pénzben kifejezhető értéke a megállapodási szerződésben
meghatározásra kerül).
(2) A támogatást - az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletének elfogadását
követően - pályázati úton lehet elnyerni, és azt a helyi médiában meg kell jelentetni.
(3) A 2012. évi pályázatok elbírálását követően a következő évre vonatkozó pályázatok
benyújtásának határideje a pályázatok elbírálását megelőző év december 31. napja.
(4) A pályázat benyújtására jogosultak azon Önszerveződő Közösségek, amelyek Kakucson
működnek, legalább egy éve látható működést produkálnak és legalább egy községi
rendezvényen megjelentek, a szervezésből részt vállaltak, vagy saját rendezvényt
bonyolítottak a pályázat benyújtását megelőzően.
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Önkormányzati Civil Alap
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében az ezen rendeletben
meghatározott célokra egy elkülönített alapot, úgynevezett Önkormányzati Civil Alapot (a
továbbiakban Alapot) hoz létre az Önszerveződő Közösségek támogatása céljára. Az Alapban
szereplő összeget a Képviselő-testület határozza meg, és felhasználásáról is a Képviselőtestület dönt.
(2) Az Alapból az alábbi célokra teljesíthetők kifizetések:
a) az Önszerveződő Közösségek közhasznú tevékenységének támogatása,
b) az Önszerveződő Közösségeket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai rendezvények
támogatása,
c) az Önszerveződő Közösségek hazai rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételének
támogatása,
d) az Önszerveződő Közösségek határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő
részvételének támogatása,
e) az Önszerveződő Közösségek civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási,
fejlesztő, segítő tevékenységének támogatása,
f) az Önszerveződő Közösségek által a civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott
szakmai sajtó támogatása,
g) az Önszerveződő Közösségek pályázati önrészének támogatása,
h) az Önszerveződő Közösségek érdekképviseleti tevékenységének támogatása,
i) egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott községpolitikai célok érdekében az
Önszerveződő Közösségek által végzett tevékenység támogatása,
j) az Önszerveződő Közösségek civil hálózatépítő tevékenysége, illetve abban (tevékenység
szerinti szakmai szervezetekben, szövetségekben stb.) való részvétel támogatása.
A pályázat benyújtásának szabályai
5. § (1) A pályázati kiírást az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A pályázat kizárólag a 2. számú melléklet szerinti pályázati adatlapon nyújtható be egy
eredeti példányban. A borítékon „Civil pályázat” megjelölést kell alkalmazni.
(3) A pályázat mellékletei:
a) Az Önszerveződő Közösség (a továbbiakban: Pályázó) adatainak megjelölése, (neve,
tevékenysége, vezetője, címe, tagjainak száma), vagy a bejegyzéséről szóló végzés,
b) bejegyzett szervezet esetén adószámának, bírósági nyilvántartásba vételi számának,
valamint közhasznú jogállás esetén az erről szóló rendelkező végzés számának, a
nyilatkozattételre jogosult személynek a megnevezése,
c) a Pályázó számlavezető pénzintézetének és számlaszámának megnevezése,
d) a Pályázó alapszabálya, vagy alapító okirata, amennyiben ezen okmányokkal rendelkezik,
e) ha a Pályázó a kérelem benyújtását megelőző évben támogatást kapott, a támogatás
felhasználására szolgáló elszámoló lap,
f) a Pályázó előző évi tevékenységéről szóló tájékoztató,
g) nyilatkozat arról, hogy a Pályázó alapszabálya, működése, tevékenysége nem változott,
h) a Pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem esik a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a tilalma
alá,
i) a Pályázó közleménye az általa igényelt pályázati támogatás céljáról, a felhasználás
tervezetéről, módjáról, a várható költségek szerint részletezve,
j) a Pályázó vezetőjének írásbeli hozzájárulása a pályázatban foglalt közérdekű adatok
kezeléséhez és Kakucs község hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez.
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(3) Ha a Pályázó korábban már pályázott, a (2) bekezdés b) - d) pontjai szerinti iratokat amennyiben azokban a korábbi pályázat benyújtása óta eltelt időszakban változás nem történt
- nem kell csatolnia.
(4) Hiánypótlásra egy alkalommal, a pályázat leadásától számított öt napon belül van
lehetőség.
(5) Nem részesülhet 2 éven keresztül támogatásban, illetve a már folyósított támogatás
visszafizetésére kötelezett - a tudomásszerzéstől számított két éven belül - az a civil szervezet,
amely
a) az Alaphoz benyújtott korábbi pályázati dokumentációjában megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott,
b) az Alapból kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól
eltérően használta fel,
c) szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette.
(6) A kizárt szervezetekről Kakucs jegyzője nyilvántartást vezet.
A pályázat elbírálásának szempontjai
6. § A Képviselő-testületnek a pályázat elbírálása során meg kell vizsgálnia, hogy
a) a Pályázó tevékenysége megfelel-e a rendelet céljainak?
b) a pályázott tevékenység mennyiben közérdekű?
c) a pályázati cél a támogatással együtt megvalósítható-e?
d) a Pályázó rendelkezik-e a szükséges pénzügyi és egyéb feltételekkel?
e) a cél megvalósításához szükséges-e önkormányzati támogatás?
f) a pályázati cél a támogatás helyett más módon megvalósítható-e?
g) a Pályázó elszámolt-e az előző évi támogatással?
Döntés a pályázatról
7. § (1) A pályázatokról a Képviselő-testület dönt a pályázat benyújtását követő év
önkormányzati költségvetési rendeletének elfogadását követően.
(2) A pályázatokat a Képviselő-testület döntése előtt a Társadalmi és Kulturális Ügyek
Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) megtárgyalja, és döntési javaslatot terjeszt a
Képviselő-testület elé.
(3) Minden befogadott, érvényes pályázat, amelyet a Képviselő-testület támogatásra
érdemesnek tart, támogatásban részesül.
(4) A keretösszeget a Képviselő-testület a pályázatok elbírálása során, a szempontok
mérlegelése után saját hatáskörben - a Bizottság javaslatának figyelembevételével - osztja szét
a pályázók között.
(5) A pályázati döntésnél figyelemmel kell lenni a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló törvény összeférhetetlenségről szóló előírásaira.
A támogatás felhasználása, elszámolása
8. § (1) A megítélt támogatás felhasználásáról a Támogató a Támogatottal szerződést köt a 3.
számú mellékletben foglalt szerződéstervezet alapján.
(2) A támogatás egy összegben nyújtandó, s a támogatás évében felhasználható.
(3) A támogatás beruházási célra, reprezentációra nem használható fel.
(4) A támogatás a támogatási szerződéstől eltérő célra csak akkor használható fel, ha ahhoz a
Képviselő-testület hozzájárult.
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(5) A megállapított támogatást és az abból megvalósuló célokat az Önkormányzat hivatalos
lapjában és a 67/2008. (III. 29.) Kormányrendelet 2. § (4) bekezdésében meghatározott
honlapon és módon közzé kell tenni, a közzétételről a jegyző gondoskodik.
(6) A Támogatottnak a támogatás felhasználásáról legkésőbb a támogatás folyósításának éve
december 31. napjáig el kell számolnia a 4. számú melléklet szerinti elszámolólap
kitöltésével.
A pénzügyi elszámolás részletes szabályai
9. § (1) Elszámolásra az a számla alkalmas, amely megfelel az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a előírásainak.
(2) A Támogatott a számlán, vagy a számlát helyettesítő bizonylaton igazolja, hogy a számláit
elfogadja.
(3) A Támogatott a nevére kiállított számlát, vagy a számlát helyettesítő bizonylatot a
következő záradékkal látja el: „Kakucs Község Önkormányzata támogatása terhére
elszámolva.”
(4) Záradékolni szükséges a számlát, bankszámlakivonatot, kiadási pénztárbizonylatot,
csekkcsonkot (feladóvevényt), menetlevelet, útnyilvántartást, amely a támogatáshoz
kapcsolódik.
(5) A Támogatott a záradékolt bizonylatok másolatát hitelesíti azzal, hogy az iratok a
„másolat az eredetivel mindenben megegyezik” megjegyzést tünteti fel.
10. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a 3/2011. (II. 15.) számú
önkormányzati rendelet és az azt módosító későbbi rendeletek.
(3) A rendeletet a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal faliújságján - ki kell
hirdetni.
(4) A rendelet kihirdetéséért a jegyző a felelős.
Szalay István sk.
polgármester

Göndörné Frajka Gabriella sk.
mb. jegyző

1. számú melléklet
A helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló
9/2012. (III. 14.) számú Kakucs községi önkormányzati rendelethez
Pályázati

kiírás
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A Képviselő-testület pályázatot hirdet a helyi civil szervezetek, egyesületek, társadalmi
szervezetek, egyházak, csoportosulások, magánszemélyek (a továbbiakban együtt:
Önszerveződő Közösségek) részére a 9/2012. (III. 14.) számú önkormányzati rendeletben
foglaltak szerint.
Pályázat célja: a Közösségek által a pályázat elbírálásának évében megrendezésre kerülő
rendezvények támogatása, valamint az érintett szervezetek működési költségeihez való
hozzájárulás.
A támogatottak köre: azon Önszerveződő Közösségek, amelyek Kakucson működnek,
legalább egy éve látható működést produkálnak és legalább egy községi rendezvényen
megjelentek, a szervezésből részt vállaltak, vagy saját rendezvényt bonyolítottak a pályázat
benyújtását megelőzően.
A pályázati anyag tartalma: pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet. Az adatlap a
Polgármesteri Hivatalban vehető át személyesen a jegyzőnél ügyfélfogadási időben, vagy
letölthető a www.kakucs.hu honlapról.
A támogatási döntés, az elbírálás határideje: a támogatások odaítéléséről a Képviselőtestület dönt a pályázat elbírálásának évére elfogadott önkormányzati költségvetési rendelet
elfogadását követően.
A Polgármesteri Hivatal a pályázókat a pályázati döntés után 15 munkanapon belül értesíti az
eredményről.
A támogatás formája: A civil szervezet az elnyert támogatást a támogatási szerződésben
meghatározott módon, egyösszegben/részletben veheti igénybe, melyet a támogatott szervezet
célja szerinti tevékenységének, működésének költségeire használhat fel a támogatás elnyerése
évének december 31. napjáig.
A pályázati lapon szereplő költségvetés kiadási tételei, amelyek az adott program
megvalósításához, a működéshez igazolhatóan kapcsolódnak:
- működési költségek: - irodabérlet, rezsi, kommunikáció, - bér, tiszteletdíj, - szakértői
költségek, - utazási költségek, - szállás, étkezés, - anyag-, eszközbeszerzés.
Nem támogathatóak: beruházás, reprezentáció.
A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.
A pályázatok beadásának módja, helye és határideje:
A pályázat benyújtásának határideje 2012. évre vonatkozóan: 2012. március 20.
A 2013. évre vonatkozó pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 31-e, azt
követően pedig a pályázat benyújtásának határideje a pályázat elbírálását megelőző év
december 31-e.
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél vagy postai úton.
A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékra írják rá: „Civil pályázat”.
Hiánypótlásra a pályázat leadási határidejétől számított 5 munkanapon belül, egy alkalommal
van lehetőség. A formailag nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek.
2. sz. melléklet
A helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló
9/2012. (III. 14.) számú Kakucs községi önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATI ADATLAP
1. A pályázó
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Neve: ...........................................................................................................................................
Címe: ...........................................................................................................................................
Utca/tér, házszám: .......................................................................................................................
Telefon: Fax, e-mail: ...................................................................................................................
Levelezési cím: (csak akkor kell kitölteni, ha az egyesület, szervezet címével nem azonos)
......................................................................................................................................................
2. A pályázó képviselője
Neve: ............................................................................................................................................
Címe: ...........................................................................................................................................
Utca/tér, házszám: .......................................................................................................................
Telefon: Fax: ................................................................................................................................
3. A pályázó szervezetről, egyesületről:
A pályázó taglétszáma: ................................................................................................................
Rendszeres összejövetel: van �nincs � Ha van, gyakorisága: ……..........................................
A pályázó, egyesület hány éve működik?......................................................................................
4. A szervezet, egyesület előző évben folytatott tevékenységéről
Megvalósult programok, elért eredmények felsorolása (külön mellékletben folytatható a
felsorolás): ...................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5. A szervezet, egyesület támogatási összege
Az előző évben kapott támogatás összege: ....................................................................... Ft
A jelenleg igényelt támogatás összege: ............................................................................ Ft
A támogatást milyen célra kívánja felhasználni? (külön mellékletben folytatható a
felsorolás)......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(A pályázat mellékleteként csatolható a részletes program, tevékenység ismertetése.)
6. Nyilatkozat: Alulírott, a pályázó képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom, hogy köztartozásunk nincs.
………………………………………..
szervezet képviselőjének aláírása
3. sz. melléklet
A helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló
9/2012. (III. 14.) számú Kakucs községi önkormányzati rendelethez
Iktatószám: ………………./20……
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
(helyi önszerveződő közösség önkormányzati támogatására)
Amely létrejött egyrészről: Kakucs Község Önkormányzata (2366 Kakucs, Fő utca 20.,
adószáma: 15734659-1-13, Örkényi Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlaszáma:
65500082-31020956-51000008; képviseli: Szalay István Polgármester) mint támogató – a
továbbiakban: Támogató –,
másrészről: …………………………………………………………………..…. (2366 Kakucs,
………………………………………...., nyilvántartási száma: ………………….., képviseli:
………………………..…………….), mint támogatott – a továbbiakban Támogatott –
között
Kakucs Község Önkormányzatának a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek
pénzügyi támogatásáról szóló 9/2012. (III. 14.) számú önkormányzati rendelete, valamint a
Képviselő-testület …./201….. (…….) sz. Kt. határozatában rögzített döntése szerint az
alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1. Támogató a fenti számú határozatában meghatározott összegű támogatást nyújt a Támoga
tott részére a fenti számú rendeletben foglaltakkal összhangban, a Támogatott működésére és
céljainak megvalósítására.
A támogatás összege ………...000,- Ft, azaz …………..-ezer forint.
2. A támogatás összegének kifizetése egy összegben átutalással a Támogatott által megadott
………………………………………………..számú bankszámlaszámra, vagy készpénzben a
Polgármesteri Hivatal házipénztárából történő kifizetéssel történik.
3. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatás igénybevétele során felmerülő többlet
költséget az önerőn túl saját forrásból finanszírozza.
4. A támogatás összegét a Támogatott csak az általa a pályázatban megjelölt működéséhez és
költségeihez használhatja fel. A támogatás e céltól eltérő felhasználása esetén a Támogatott
köteles annak – jelen szerződésben foglalt összege után – a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő kamattal növelt összegét a felszólítást követő 15 napon belül
visszafizetni a Támogató bankszámlájára.
5. Támogatott tudomásul veszi, hogy a szerződésben megállapított határidőig a támogatással
el kell számolnia. Az elszámolás részletes szabályait a hivatkozott önkormányzati rendelet
tartalmazza.
6. Amennyiben a támogatást megállapító határozat más időpontot nem határoz meg, a
pénzügyi támogatásban részesített szervezet legkésőbb a támogatás folyósítását követő év
január hó 31. napjáig köteles véglegesen elszámolni a részére juttatott forrással.
7. A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:
- a kitöltött elszámolólapot,
- a Támogatott éves tevékenységéről szóló szöveges beszámolót,
- a pénzügyi támogatás felhasználására vonatkozó, a Támogatott nevére szóló bizonylatok
másolatát,
- a pályázatért felelős személy aláírását, elérhetőségét.
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8. A beszámolót a Képviselő-testület Társadalmi és Kulturális Ügyek Bizottsága tárgyalja
meg és fogadja el, illetve szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a Támogatottat, amely
köteles azt 5 napon belül benyújtani.
9. Amennyiben a beszámoló a megállapodásban szereplő határidőig nem érkezik meg,
illetve azt a Bizottság a hiánypótlást követően sem fogadja el, a Támogatott köteles a
támogatás teljes - a jogszabályban meghatározott kamattal növelt - összegét legkésőbb a
támogatás folyósítását követő év március 31. napjáig az Önkormányzat számlájára
visszautalni.
10. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő személyek, szervezetek részére újabb önkor
mányzati támogatás 2 évig nem folyósítható.
11. Ha a kedvezményezett a támogatott feladat megvalósításától eláll, illetve a támogatást
csak részben használta fel, vagy a támogatási szerződés szerinti határidőig nem számol el, az
elszámolással egyidejűleg a fel nem használt támogatásról le kell mondani.
12. Amennyiben a Képviselő-testület, valamint a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
adatszolgáltatást kér a támogatott összeg felhasználására vonatkozóan, a Támogatottnak
kötelessége a határidő betartásával annak eleget tenni.
13. A támogatási szerződés végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének
ellenőrzésére a Támogató jogosult és köteles.
14. Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatban a szerződő felek kikötik a Dabasi
Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.
15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései,
valamint a hivatkozott helyi rendeletek az irányadók.
Jelen szerződést a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírták.
Kakucs, ………….…………………………………..
………………………………………
Kakucs Község Önkormányzata
Képv.: Szalay István polgármester
Támogató

……………………….……………………
………………………….…………………
Képv.: ……………………………
Támogatott
4. sz. melléklet

A helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló
9/2012. (III. 14.) számú Kakucs községi önkormányzati rendelethez
ELSZÁMOLÓ LAP
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Kakucs Község Önkormányzata által nyújtott ……………. évi támogatás
felhasználásáról
Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és
számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a pályázati
szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk.
Kakucs, 20.…….év…………..hó……..nap
...................................................................
a pályázatért felelős aláírása
Az elszámoló szervezet megnevezése:
……………………………………………………………………………………………….......
......................................................................................................................................................
Elnyert támogatás
összege: ........................................................................................................................................
..............
Szakmai elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Pénzügyi
elszámolás: ...................................................................................................................................
....................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Mellékletek megnevezése, száma
(db) ...............................................................................................................................................
........
Egyéb
megjegyzés: ..................................................................................................................................
.....................

Szalay István, polgármester:
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A rendelet elfogadását követően kérem a 2012. évre vonatkozó pályázati kiírás elfogadását is
azzal, hogy a korábbi rendelet alapján már benyújtott pályázatok helyett nem kell a
szervezeteknek új pályázatot benyújtaniuk, azok az ezt követően benyújtandó pályázatokkal
együtt elbírálásra kerülnek.
A képviselő-testület 6 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2012. (03. 13.) számú Határozata:
A Képviselő-testület pályázatot hirdet a helyi civil szervezetek, egyesületek, társadalmi
szervezetek, egyházak, csoportosulások, magánszemélyek (a továbbiakban együtt:
Önszerveződő Közösségek) részére a 9/2012. (III. 14.) számú önkormányzati rendeletben
foglaltak szerint.
Pályázat célja: a Közösségek folyó évben megrendezésre kerülő rendezvényeinek
támogatása, valamint az érintett szervezetek folyó évi működési költségeihez való
hozzájárulás. A támogatásra rendelkezésre álló pénzkeret folyó évben: 1.355.000,-Ft.
A támogatottak köre: azon Önszerveződő Közösségek, amelyek Kakucson működnek,
legalább egy éve látható működést produkálnak és legalább egy községi rendezvényen
megjelentek, a szervezésből részt vállaltak, vagy saját rendezvényt bonyolítottak a pályázat
benyújtását megelőzően.
A pályázati anyag tartalma: pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet. Az adatlap a
Polgármesteri Hivatalban vehető át személyesen a jegyzőnél ügyfélfogadási időben, vagy
letölthető a www.kakucs.hu honlapról.
A támogatási döntés, az elbírálás határideje: a támogatások odaítéléséről a Képviselőtestület dönt 2012 áprilisában.
A Polgármesteri Hivatal a pályázókat a pályázati döntés után 15 munkanapon belül értesíti az
eredményről.
A támogatás formája: A civil szervezet az elnyert támogatást a támogatási szerződésben
meghatározott módon, egyösszegben/részletben veheti igénybe, melyet a támogatott szervezet
célja szerinti tevékenységének, működésének költségeire használhat fel folyó év december
31-ig.
A pályázati lapon szereplő költségvetés kiadási tételei, amelyek az adott program
megvalósításához, a működéshez igazolhatóan kapcsolódnak:
- működési költségek: - irodabérlet, rezsi, kommunikáció, - bér, tiszteletdíj, - szakértői
költségek, - utazási költségek, - szállás, étkezés, - anyag-, eszközbeszerzés.
Nem támogathatóak: beruházás, reprezentáció.
A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.
A pályázatok beadásának módja, helye és határideje
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 20.
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél vagy postai úton.
A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékra írják rá: „Civil pályázat”.
Hiánypótlásra a pályázat leadási határidejétől számított 5 munkanapon belül, egy alkalommal
van lehetőség. A formailag nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek.
Határidő: a határozatban foglaltak szerint
Felelős: polgármester
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Balogh János képviselő úr visszajött az ülésterembe.
Prohászka Csaba képviselő úr más elfoglaltságára tekintettel elköszönt és eltávozott az
ülésről.
3. Napirendi pont: A 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása
Szalay István, polgármester:
Kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását és a 2012. évi közbeszerzési
tervvel kapcsolatos esetleges módosító indítványok megtételét.
Mint az előterjesztésből láthatták, nem tervezünk a 2012. évre közbeszerzési eljárást érintő
ügyletet, de attól függetlenül a tervről rendelkezni kell, még ha nemleges, akkor is.
A képviselők egyetértettek a polgármester úrral, módosító indítványt nem tettek.
Szalay István, polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésről.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2012. (03. 13.) számú Határozata:
A Képviselő-testület Kakucs Község Önkormányzatának 2012. évre vonatkozó közbeszerzési
tervét az alábbiak szerint fogadja el:
Kakucs Község Önkormányzata
2012. évi közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés

Sor kerül-e
vagy sor
került-e az
az eljárás
szerződés
A
adott
megindításának, teljesítésének
Tervezett
közbeszerzés CPV Irányadó
közbeszerzéssel
illetve a
várható
eljárási
tárgya és
kód eljárásrend
közbeszerzés
időpontja összefüggésben
típus
mennyisége
előzetes
megvalósításának
vagy a
összesített
tervezett
szerződés
tájékoztató
időpontja
időtartama
közzétételére?
I.
Árubeszerzés
II. Építési
beruházás
III.
Szolgáltatásmegrendelés
IV. Építési
-
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koncesszió
V.
Szolgáltatási
koncesszió

-

-

-

-

-

-

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

4. Napirendi pont: Döntés az iskolaigazgatói állásra kiírandó pályázat meghirdetéséről
Szalay István, polgármester:
Kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását és az iskolaigazgatói állásra
kiírandó pályázat meghirdetésével kapcsolatos esetleges módosító indítványok megtételét.
Marton Ilona, képviselő:
Tájékoztatásképpen elmondom, hogy voltam egy konferencián, ahol azt hallottam, hogy az
iskolákat 2013 szeptemberétől kívánják csak államosítani. 2013. január 1-jétől szeptember 1jéig a cél, hogy stagnáljon a mostani állapot.
2013. május végén kihirdetik, hogy melyik iskolák maradnak meg, valamint azt is, hogy
mennyi tanár maradhat egy-egy iskolában. Láttam a minősítési szempontokat is. Azt
gondolom, hogy a kistérség ezen része észre fogja venni a változást, hiszen Inárcs, Kakucs és
Újhartyán túl közel van egymáshoz, s félő, hogy valamelyikünk iskoláját megszüntetik.
Mikor megkérdeztem, hogy az Önkormányzatok hogyan készítsenek majd költségvetést
ebben a bizonytalan helyzetben, azt a választ kaptam, hogy erre még fel kell készülni.
Prohászka Csaba, képviselő:
A tanárokkal kapcsolatosan mi van a védett korral? Akik védett korban vannak, és esetlegesen
megszüntetik az iskolát, akkor azokkal mi történik? Erről volt szó?
Marton Ilona, képviselő:
Azt mondták, hogy ha átszervezés miatt megszűnik az iskola, akkor végkielégítést kell adni a
munka nélkül maradt alkalmazottaknak.
Szalay István, polgármester:
Köszönjük Marton Ilona képviselő asszony tájékoztatását.
Most pedig megkérem a képviselőket, hogy döntsenek az iskolaigazgatói állásra kiírandó
pályázat meghirdetésével kapcsolatosan az előterjesztésnek megfelelően.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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22/2012. (03. 13.) számú Határozata:
1) A Képviselő-testület az 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 1992. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (1) és a 20/B. § (1) bekezdései, az 1993. évi LXXIX.
törvény 17-18. és 30. §-ai, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a, a 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet 12-14. §-ai, továbbá a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 2-3. §-ai alapján
pályázatot ír ki a kakucsi Általános Iskola, mint önállóan működő közoktatási intézmény
magasabb vezetői beosztásának ellátására az alábbiak szerint:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (2366 Kakucs, Fő u. 20.) a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. §-ai alapján
pályázatot hirdet az önállóan működő
Általános Iskola
igazgatói (magasabb vezetői)
munkakörének betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás határozott időre: 2012. augusztus 1. napjától - 2017. július 31. napjáig
szól.
A munkavégzés helye: Általános Iskola, 2366 Kakucs, Hősök tere 7. (Pest megye)
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény 54. § és az 55. § (2) bekezdése alapján az
intézményvezetői, továbbá az alapítói okirat szerinti feladatok ellátása, különös tekintettel a
közoktatásról szóló törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.
(VI. 8.) MKM rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben
és annak végrehajtási rendeletében foglaltakra.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Képesítési és egyéb feltételek:
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. § (1) bekezdése és 18. §-a szerinti
végzettség és szakképzettség,
• pedagógus-szakvizsga, továbbá
• másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• a felsőfokú iskolai végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő legalább 5 év
pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
• az intézményben fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyban történő, határozatlan időre
szóló alkalmazás feltételeinek teljesülése,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása,
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• a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása.
A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- részletes szakmai önéletrajzot;
- az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési
elképzeléseket is részletező programot,
- iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatait,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen
előéletét, és hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
- nyilatkozatot arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a
személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ honlapján (www.kszk.gov.hu) való elsődleges közzétételtől
számított 30. nap.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- www.kakucs.hu
- Oktatási és Kulturális Közlöny
A pályázatok benyújtásának módja:
- postai úton, a pályázatnak a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
címére történő megküldésével (2366 Kakucs, Fő u. 20.),
vagy
- személyesen Kakucs Község Polgármesteri Hivatala Jegyzőjének átadva.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: …../2012,
valamint a munkakör megnevezését: iskolaigazgató.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Jegyző nyújt, a 29/576-034-es
telefonszámon.
Pályázat elbírálásának határideje: A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. §
(9) és (13) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendeletben
meghatározottak szerint.
A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás fentiekben
meghatározott helyeken történő közzétételéről.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: jegyző

5. Napirendi pont: Döntés az óvodavezetői állásra kiírandó pályázat meghirdetéséről
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Szalay István, polgármester:
Kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását és az óvodavezetői állásra
kiírandó pályázat meghirdetésével kapcsolatos esetleges módosító indítványok megtételét.
A képviselők egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, módosító indítványt nem
tettek.
Szalay István, polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy döntsenek a napirenddel kapcsolatosan.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2012. (03. 13.) számú Határozata:
1) A Képviselő-testület az 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 1992. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (1) és a 20/B. § (1) bekezdései, az 1993. évi LXXIX.
törvény 17-18. és 30. §-ai, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a, a 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet 12-14. §-ai, továbbá a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 2-3. §-ai alapján
pályázatot ír ki a kakucsi Kökörcsin Óvoda, mint önállóan működő közoktatási intézmény
magasabb vezetői beosztásának ellátására az alábbiak szerint:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (2366 Kakucs, Fő u. 20.) a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. §-ai alapján
pályázatot hirdet az önállóan működő
Kökörcsin Óvoda
óvodavezetői (magasabb vezetői)
munkakörének betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás határozott időre: 2012. augusztus 1. napjától - 2017. július 31. napjáig
szól.
A munkavégzés helye: Kökörcsin Óvoda, 2366 Kakucs, Székesi út 3. (Pest megye)
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény 54. § és az 55. § (2) bekezdése alapján az
intézményvezetői, továbbá az alapítói okirat szerinti feladatok ellátása, különös tekintettel a
közoktatásról szóló törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.
(VI. 8.) MKM rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben
és annak végrehajtási rendeletében foglaltakra.
Illetmény és juttatások:
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Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Képesítési és egyéb feltételek:
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. § (1) bekezdése és 18. §-a szerinti
végzettség és szakképzettség,
• pedagógus-szakvizsga, továbbá
• másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• a felsőfokú iskolai végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő legalább 5 év
pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
• az intézményben fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyban történő, határozatlan időre
szóló alkalmazás feltételeinek teljesülése,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása,
• a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása.
A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- részletes szakmai önéletrajzot;
- az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési
elképzeléseket is részletező programot,
- iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatait,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen
előéletét, és hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
- nyilatkozatot arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a
személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ honlapján (www.kszk.gov.hu) való elsődleges közzétételtől
számított 30. nap.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- www.kakucs.hu
- Oktatási és Kulturális Közlöny
A pályázatok benyújtásának módja:
- postai úton, a pályázatnak a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
címére történő megküldésével (2366 Kakucs, Fő u. 20.),
vagy
- személyesen Kakucs Község Polgármesteri Hivatala Jegyzőjének átadva.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: …../2012,
valamint a munkakör megnevezését: iskolaigazgató.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Jegyző nyújt, a 29/576-034-es
telefonszámon.
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Pályázat elbírálásának határideje: A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. §
(9) és (13) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendeletben
meghatározottak szerint.
A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás fentiekben
meghatározott helyeken történő közzétételéről.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: jegyző

6. Napirendi pont: Az Önkormányzat 2012. I. negyedévi likviditási tervének ismertetése.
Szalay István, polgármester:
Kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását és az Önkormányzat 2012. I.
negyedévi likviditási tervének ismertetésével kapcsolatos esetleges észrevételek megtételét.
Göndörné Frajka Gabriella, jegyző:
Tájékoztatásul elmondanám, hogy az államháztartásról szóló törvény 78. §-a előírja, hogy
negyedévente likviditási tervet kell beterjeszteni a jegyzőnek a testület elé. Ennek a lényege,
hogy három hónapra szóló bevételekről, kiadásokról kapjon tájékoztatást a testület.
Szalay István, polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy döntsenek a napirenddel kapcsolatosan.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2012. (03. 13.) számú Határozata:
Önkormányzat 2012. I. negyedévi előirányzati ütemterve havi bontásban
Az Önkormányzat összesített
költségvetési bevételei
Megnevezés
a) működési és felhalmozási célú
támogatásértékű bevétel, amelyből:
aa) társadalombiztosítás pénzügyi
alapjaiból
ab) helyi önkormányzattól

Január

Február

Március

12 770 083 Ft

12 770 083 Ft

12 770 083 Ft

918 833 Ft
598 750 Ft

918 833 Ft
598 750 Ft

918 833 Ft
598 750 Ft
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ac) központi költségvetés előirányzatmódosítási kötelezettség nélkül
túlteljesíthető előirányzatából
b) közhatalmi bevétel
c) intézményi működési bevétel
d) működési és felhalmozási célú átvett
pénzeszköz
e) hitel
Az Önkormányzat összesített
költségvetési bevételei összesített
költségvetési kiadásai
Megnevezés
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
ac) dologi jellegű kiadások
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb működési célú kiadások
b) felhalmozási költségvetés
ba) intézményi beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadások
c) hitelek
Önkormányzat nevében végzett
felhalmozási jellegű kiadások
Megnevezés
a) beruházási kiadások
beruházásonként
aa) Pénzügyi Szoftver
ab) Áfa
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Egészségház felújítása
A lakosságnak juttatott támogatási,
szociális kiadások
Megnevezés
a) Rendszeres szociális segély
b) Időskorúak járadéka
c) Lakásfenntartási támogatás
d) Ápolási díj
e) Átmeneti segély
f) Temetési segély
g) Rendkívüli gyermekvédelmi

11 252 500 Ft

11 252 500 Ft
15 582 000 Ft
4 592 083 Ft

11 252 500 Ft
15 582 000 Ft
4 592 083 Ft

1 088 500 Ft
17 631 000 Ft

1 088 500 Ft

1 088 500 Ft

Január
27 700 833 Ft
10 520 333 Ft

Február
27 700 833 Ft
10 520 333 Ft

Március
27 700 833 Ft
10 520 333 Ft

3 050 917 Ft
9 165 083 Ft
2 201 833 Ft
2 762 667 Ft
369 000 Ft
369 000 Ft

3 050 917 Ft
9 165 083 Ft
2 201 833 Ft
2 762 667 Ft
- Ft

3 050 917 Ft
9 165 083 Ft
2 201 833 Ft
2 762 667 Ft
11 301 000 Ft

6 819 750 Ft

6 819 750 Ft

4 430 000 Ft
6 871 000 Ft
6 819 750 Ft

Január
369 000 Ft

Február
- Ft

Március
6 871 000 Ft

4 592 083 Ft

369 000 Ft
6 871 000 Ft
4 430 000 Ft
4 430 000 Ft

Január
282 167 Ft
2 667 Ft
53 083 Ft
154 917 Ft
6 182 500 Ft
41 667 Ft
837 417 Ft

Február
282 167 Ft
2 667 Ft
53 083 Ft
154 917 Ft
6 182 500 Ft
41 667 Ft
837 417 Ft

Március
282 167 Ft
2 667 Ft
53 083 Ft
154 917 Ft
6 182 500 Ft
41 667 Ft
837 417 Ft
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támogatás
h) Közgyógyellátás
i) Lakástámogatás

45 000 Ft
166 667 Ft

45 000 Ft
166 667 Ft

45 000 Ft
166 667 Ft

Határidő: azonnal
Felelős: gazdasági vezető
7. Napirendi pont: Vagyonnyilatkozat-kezelési Szabályzat elfogadása
Szalay István, polgármester:
Kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását és a Vagyonnyilatkozat-kezelési
Szabályzattal kapcsolatos esetleges észrevételek megtételét.
A képviselők egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, ahhoz módosító indítványt
nem tettek.
Szalay István, polgármester:
Megkérem a képviselőket, hogy döntsenek a Szabályzat elfogadásáról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2012. (03. 13.) számú Határozata:
A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a vagyonnyilatkozat-kezelési szabályzatot:
„Kakucs község polgármesterének és önkormányzati képviselőinek
Vagyonnyilatkozat-kezelési Szabályzata
I.
A vagyonnyilatkozat kezelése
1. A polgármesteri és a képviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos
iratkezelők személyes felelőssége az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
a) A polgármester, az alpolgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatának átvételére a
vagyonnyilatkozatokat vizsgáló bizottság (a továbbiakban: Bizottság) jogosult, az
adminisztratív feladatokat a jegyző látja el.
b) A vagyonnyilatkozatokat átvenni lezárt borítékban lehet. Az átvételről igazolást kell kiadni
az átadónak.
c) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratokkal összefüggő adatok kezelésért:
- a vagyonnyilatkozatokat vizsgáló bizottság
- a jegyző,
- a polgármester, alpolgármester, képviselő saját, valamint hozzátartozóinak
vagyonnyilatkozata tekintetében
tartozik felelőséggel.
2. A Bizottság felel a vagyonnyilatkozattal összefüggő adatok védelmére és kezelésére
vonatkozó szabályok, valamint az e szabályzatban rögzített előírások megtartásáért.
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3. A jegyző felelőssége gondoskodni arról, hogy az iratok kezelése megfeleljen az e
szabályzatban előírtaknak, valamint a jogszabályi rendelkezések tartalmának.
4. A polgármester, az alpolgármester és a képviselő felel azért, hogy az általa bejelentett
adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. Felelősek továbbá azért, hogy a
hozzátartozói vagyonnyilatkozattal kapcsolatos nyomtatványok a hozzátartozókhoz
eljussanak, illetve a kitöltött nyomtatványok az átvételre jogosult részére átadásra kerüljenek.
5. A vagyonnyilatkozat kezelése, őrzése irattárazása a jegyző feladata. Az iratok őrzését,
védelmét, csak külön zárt, égéskésleltető lemezszekrényben kell biztosítani a Polgármesteri
Hivatal Irattárában. Az iratmegőrző szekrény kulcsát a Jegyző kezeli.
6. A vagyonnyilatkozatokról és az ezzel kapcsolatban keletkezett iratokról külön bizottsági
nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
- a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett nevét,
- a hozzátartozói vagyonnyilatkozat esetében azok számát,
- az átvett és továbbított iratok megnevezését, időpontját.
II.
A vagyonnyilatkozatot tartalmazó iratokba a betekintés, eljárás szabályai
1. A Bizottság: teljes körűen betekinthet az iratokba, beleértve az azonosító adatokat, valamint
a hozzátartozói iratokat is, de csak ellenőrzés céljából.
2. A polgármesteri, alpolgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatot tartalmazó iratokba
bárki betekinthet, a nyilatkozaton feltüntetett azonosító adatok kivételével.
3. A hozzátartozó vagyonnyilatkozata nem nyilvános, abba csak a Bizottság tagjai
tekinthetnek be ellenőrzés céljából.
III.
Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás
1. A polgármesteri, alpolgármesteri, képviselői vagyonnyilatkozat megtekintését bárki
kezdeményezheti. A kezdeményezést írásban kell megtenni a Bizottság elnökénél. A
Bizottság eljárására a képviselő-testületi zárt ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
2. A Bizottság és az érintett nyilatkozattevő közösen - a sértetlenségi nyilatkozat megtétele
után - felbontja a lezárt nyilatkozatot és a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében folyamatos jelenlétük mellett - átadja:
- a teljes betekintésre jogosultnak vagy
- azonosító adat nélküli kivonatot készít és átadja a kérelmező részére, mely tényről
jegyzőkönyvet kell felvenni.
3. Mind a polgármesteri, alpolgármesteri, képviselői, mind a hozzátartozói
vagyonnyilatkozatra vonatkozó azonosító adatokat csak a Bizottság tagjai ismerhetik meg.
4. Az eljárás kezdeményezéséről a Bizottság a soron következő képviselő-testületi ülésen
köteles tájékoztatást adni.
5. A Bizottság mérlegelési jogkörében jogosult dönteni az azonosító adatok köréről, de csak a
vagyonnyilatkozat megtételére szolgáló nyomtatványon szereplő adatkörrel kapcsolatosan
kérhet a nyilatkozattevőtől azonosító adatokat.
6. A vagyonnyilatkozatokra vonatkozó azonosító adatokat az eljárás lezárását követő 8 napon
belül meg kell semmisíteni. A megsemmisítés iratmegsemmisítővel történik, mely tényről a
Bizottság jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet a Bizottság tagjai aláírják.
7. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatására csak a vagyonnyilatkozat konkrét
tartalmára vonatkozó tényállás esetén van helye.
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8. Amennyiben az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a
vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a Bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt
a hiány pótlására. Ha a kezdeményező 1 munkanapon belül nem tesz eleget a felhívásnak,
vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása
nélkül elutasítja a kezdeményezést.
9. Az ellenőrzési eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében csak akkor
van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállást, illetve adatot tartalmaz. A
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló - új tényállás nélküli - ismételt
kezdeményezést a Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja.
10. A vagyonnyilatkozatról tejes körű másolat, felvétel nem készíthető.
IV.
Vegyes rendelkezések
1. Ezen szabályzat rendelkezései nem korlátozzák a vagyonnyilatkozatot tevők azon jogát,
hogy akár önként, akár a Bizottság közreműködését kérve - arra előzetesen hozzájáruló
nyilatkozatot téve - a teljes körű nyilvánosságra hozatal mellett döntsenek.
2. Bármely jogosulttól beérkezett kérelmet úgy kell teljesíteni, hogy az a Bizottság elnökéhez
történő beérkezést követő 30 napon belül teljesített legyen.
3. Ezen szabályzat nem érinti a képviselő-testület hatáskörét a vagyonnyilatkozattal
kapcsolatos eljárás - zárt ülésen - történő tárgyalását.
4. A szabályzat az elfogadása napján lép hatályba.”
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

8. Napirendi pont: A Bélyegzőkezelési Szabályzat elfogadása
Szalay István, polgármester:
Kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását és a Bélyegzőkezelési
Szabályzattal kapcsolatos esetleges észrevételek megtételét.
A képviselők egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, észrevételt nem tettek.
Szalay István, polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy döntsenek a Szabályzat elfogadásáról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2012. (03. 13.) számú Határozata:
A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a Bélyegzőkezelési Szabályzatot:
„Kakucs Község Önkormányzata
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Polgármesteri Hivatalának
BÉLYEGZŐKEZELÉSI SZABÁLYZATA
Kakucs Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a felelősségi
körök könnyű elhatárolhatósága érdekében, saját hatáskörében a következők szerint határozza
meg a bélyegzők kezelésével kapcsolatos feladatokat:
1. A szabályzat célja, hatálya, nyilvánossága
1.1. A szabályzat célja
A szabályzat célja:
a bélyegzők tárolási, kiadási és visszavételi rendjének szabályozása,
a bélyegzőkkel kapcsolatos felelősségi körök meghatározása.
1.2. A szabályzat hatálya
A szabályzat személyi hatálya kiterjed:
a Hivatal vezetőire
a Hivatal köztisztviselőire
A szabályzatot a szabályzat jóváhagyásának időpontjától annak hatályon kívül helyezéséig kell
alkalmazni.
1.3. A szabályzat nyilvánossága
A szabályzatot valamennyi érintett személlyel ismertetni kell.
2. Az alkalmazható bélyegzők
2.1. A hivatalos bélyegzők, és egyéb bélyegzők
2.1.1. A Hivatal a hivatalos eljárásai során a következő bélyegzőket alkalmazza:
■a Hivatal körbélyegzői,
■a Hivatal fejbélyegzője,
■ a Hivatal iktató, érkeztető bélyegzője.
2.1.2. A Hivatal a hivatalos eljárás során alkalmazott bélyegzőket az 1. számú függelék
tartalmazza.
2.1.3. A Hivatal a hivatalos eljárás során alkalmazott egyéb bélyegzőket az 2. számú függelék
tartalmazza.
3. A bélyegzők kezelésére vonatkozó szabályok
3.1. A hivatalos bélyegzők kezelése
A bélyegzők használatára vonatkozó szabályok:
A hivatalos bélyegzőket – az adott bélyegző rendeltetését figyelembe véve – a bélyegzők
használójaként kijelölt személyek kezelhetik az 1. számú melléklet szerint.
A hivatalos bélyegzőket csak hivatalos használatra, a körbélyegzőket az adott kiadmány
hiteléül lehet használni.
A használt bélyegző lenyomatán szerepelnie kell a bélyegző számának is. A bélyegző kezelő
köteles a bélyegzőket úgy kezelni, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá.
4. A bélyegzők kezelésével kapcsolatos feladatok
4.1. A bélyegzők kezelésével kapcsolatos irányítói feladatok
A bélyegzők kezelésével kapcsolatos irányítói feladatokat a Hivatalvezető látja el.
4.2. A bélyegzők kezelésével kapcsolatos főbb feladatok
A bélyegzők kezelése, használata során a következő feladatokat kell ellátni:
meg kell határozni, hogy az egyes bélyegzők mikor, mely iratokon, ügyekben használhatók,
ellenőrizni kell a használatban lévő bélyegzők tartalmát annak jogi, illetve célszerűségi
megfelelősége szempontjából,
meg kell határozni a bélyegzők jellegét, méretét stb.,
gondoskodni kell megfelelő tároló helyekről,
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fel kell mérni a feladatellátáshoz és a zavartalan működéshez szükséges bélyegző szükségletet,
gondoskodni kell a bélyegzők beszerzéséről,
vezetni kell a bélyegző-nyilvántartást,
biztosítani kell az egyes bélyegzők átadás-átvételét,
ellenőrizni kell a bélyegzők felhasználása, őrzése szabályainak betartását.
4.3. A bélyegzők alkalmazásának szükségessége
A hivatalos bélyegzők alkalmazásának szükségességét:
jogszabályok, valamint
a kiadmányozás rendjére vonatkozó szabályok tartalmazzák.
A bélyegzők használata egyes iratokban, eljárásokban kötelező.
A Hivatal egyes tevékenységei, feladatellátása, illetve iratkezelése esetében a Hivatalvezető dönt
arról, hogy az adott ügyben, illetve meghatározott iratkezelési tevékenységben
kötelező-e, illetve
alkalmazható-e bélyegzőlenyomat.
4.4. A használatban lévő bélyegzők tartalmának jogi, illetve célszerűségi megfelelőség
szempontjából történő ellenőrzése
A használatban lévő bélyegzőket legalább évente ellenőrizni kell abból a szempontból, hogy
jogilag megfelelőek-e.
A jogi megfelelőség tekintetében vizsgálni kell:
a bélyegzőn feltüntetett szerv
o névhasználatát,
o a cím helyességét,
A célszerűség szempontjából ellenőrizni kell a bélyegzők tartalmát. A célszerűségi ellenőrzés
során meg kell győződni arról, hogy a bélyegző tartalma, a bélyegzőn feltüntetett szöveg- és
rovatbélyegzők alkalmasak-e a megfelelő használatra.
4.5. A bélyegzők jellege
Amennyiben bélyegző alkalmazása kötelező, illetve megengedett, akkor meg kell határozni
bélyegzőn szereplő adatokat (szöveget, ábrát),
a bélyegző
o formáját,
o méretét,
o típusát,
o sorszámozásának szükségességét.
4.6. A bélyegzők tárolása
A hivatalos bélyegzőket lemezszekrényben, vagy zárt fiókban kell tartani.
A bélyegzőket a használatot követően nap közben is úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelen
személyek ne férhessenek hozzá.
A nem hivatalos bélyegzőket úgy kell tárolni, kezelni, hogy azok a meghatározott tárolási
helyükre a használatot követően visszakerüljenek.
A több személy által használt bélyegzőket használat után azonnal a kijelölt bélyegzőtárolási
helyre kell visszahelyezni.
4.8. A bélyegzők beszerzése
A bélyegzők beszerzése kizárólag a Hivatalvezető irányítására, utasítására történhet.
A Hivatalvezető dönt az elhasználódott bélyegzők cseréjéről is.
4.9. A bélyegzők átadása-átvétele
Amennyiben adott munkakörű dolgozó távolléte miatt szükséges a munkaköri feladatainak
átadása, át kell adnia az általa kezelt bélyegzőket is akkor, ha a munkakört átvevő dolgozó a
feladatok ellátáshoz szükséges bélyegzőkkel nem rendelkezik.
4.10. A bélyegző-nyilvántartás
A bélyegző-nyilvántartás vezetésével a Hivatalvezető a pénztárost bízza meg.
A bélyegző-nyilvántartást végző személy feladata, hogy a nyilvántartást naprakészen vezesse.
A bélyegző-nyilvántartás kötelező tartalmi elemei:
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• a bélyegzők jegyzéke,
• a bélyegző-nyilvántartó lapok.
4.11. A bélyegzők selejtezése
A használatra alkalmatlan bélyegzők a Hivatalvezető utasítására selejtezendők.
A selejtezést úgy kell végezni, hogy a selejtezett bélyegző felhasználása lehetetlenné váljon.
5. A bélyegzőhasználók jogai és kötelességei
5.1. A bélyegzőhasználók jogai
A bélyegzőket a jelen szabályzatban felhatalmazott személyek kezelhetik, használhatják.
A bélyegzőhasználatra feljogosított személy joga, hogy
az adott bélyegzőt rendeltetésszerűen használja,
javaslatot tegyen az általa használt bélyegzők cseréjére,
javaslatot tegyen adott bélyegzőből további példányok készítésére, ha úgy látja, hogy a
feladatellátáshoz ez szükséges.
5.2. A bélyegzőhasználók kötelességei
A bélyegzőhasználatra feljogosított személyek a bélyegző átvételét a bélyegző-nyilvántartásban
aláírásukkal igazolják.
A bélyegző átvevői
az általuk használt bélyegzőkből maguk nem készíttethetnek további példányokat,
a bélyegzőt harmadik személy számára nem adhatja át,
kötelesek
o a bélyegző megőrzéséről gondoskodni,
o a bélyegzőt a kijelölt tároló helyen tartani,
o a bélyegzőt a Hivatalvezető kérésre visszaadni, s e tényt a bélyegző nyilvántartásban
aláírásukkal igazolni,
o a bélyegző elvesztésének, megrongálódásának, illetve jogi vagy célszerűségi
alkalmatlanságának tényét haladéktalanul jelenteni.
6. Egyéb szabályok
1. A bélyegzőket különösen indokolt esetben a tárolási, használati helyüktől el lehet vinni.
Különösen indokolt eset például az olyan szerződéskötés, megállapodás, aláírás stb., ahol a
hivatalos helyiségeken kívül kell használni a bélyegzőket.
A bélyegzők tárolási helyre történő visszaviteléről a különleges helyzetet követő napon
gondoskodni kell.
2. A bélyegzőhasználók kötelesek a tudomásukra jutott szabálytalanságról a Hivatalvezetőt
haladéktalanul tájékoztatni.
3. A jogviszony megszűnésekor a kilépő dolgozónak a nála lévő bélyegzőt vissza kell
szolgáltatnia.
4. A Hivatalvezető évente legalább egy alkalommal ellenőrzi a bélyegzők használati rendjét, a
jelen szabályzatban foglaltak betartását.
7. Felelősségi szabályok
A bélyegzőhasználat szabályainak betartásáért minden bélyegzőhasználó felelősséggel tartozik.
A szabályok megsértőivel szemben értelemszerűen a fegyelmi felelősség szabályait kell
alkalmazni.
8. Záró rendelkezések
A szabályzat az elfogadása napján lép hatályba.”

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
1. sz. függelék
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Kakucs Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalában használatos bélyegzők jegyzéke
Polgármester által használt bélyegzők:
Jegyző által használt bélyegzők:
Anyakönyvvezető által használt bélyegzők:
Pénzügyi csoport által használt bélyegzők:
Igazgatási csoport által használt bélyegzők:
Adóhatóság által használt bélyegzők:
Építéshatóság által használt bélyegzők:
2. sz. függelék
Kakucs Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalban használatos egyéb bélyegzők jegyzéke

9. Napirendi pont: Vodafone Magyarország Zrt.-vel közérdekű szolgalmi jog alapítására
vonatkozó megállapodás tervezetének elfogadása.
Szalay István, polgármester:
Kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását és a Vodafone Magyarország
Zrt.-vel közérdekű szolgalmi jog alapítására vonatkozó megállapodás tervezetének
elfogadásával kapcsolatos esetleges észrevételek megtételét.
Göndörné Frajka Gabriella, jegyző:
Én nagyon kevésnek tartom a cég által javasolt 20.000,-Ft-os egyszeri kártalanítási összeget
egy szolgalmi jog alapításával kapcsolatban, ezért a kártalanítás összegére 200.000,-Ft-ot
javasolnék meghatározni.
A képviselők egyetértettek a jegyző asszony javaslatával.
Szalay István, polgármester:
Kérem a képviselőket,
figyelembevételével.

hogy

döntsenek

az

előterjesztésről

a

módosító

A képviselő-testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta:

javaslat

45
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2012. (03. 13.) számú Határozata:
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 524/6. hrszú ingatlan tekintetében - a Vodafone Magyarország Zrt. képviselőjével - közérdekű szolgalmi
jog alapítására vonatkozó megállapodást Szalay István polgármester úr az alábbiak szerint
megkösse:
„MEGÁLLAPODÁS
közérdekű szolgalmi jog alapításra
Mely létrejött egyrészről: a Kakucs helység 524/6 hrsz. alatt bejegyzett ingatlan (a
továbbiakban: Ingatlan) mindenkori tulajdonosa, jelen esetben Kakucs Község
Önkormányzata (címe: 2366 Kakucs, Fő u. 20.; adóigazgatási azonosító száma: 157346591-13), mint a szolgáló telek tulajdonosa, továbbiakban: Tulajdonos,
másrészről: a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhelye: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., cégjegyzék száma:
Cg. 01-10-044159, adószáma: 11895927-2-44, levelezési címe: Vodafone Magyarország Zrt.,
1476 Budapest, Pf.: 350), mint a közérdekű szolgalmi jog jogosultja, továbbiakban: Jogosult
- a Tulajdonos és a Jogosult a továbbiakban együttesen: Felek vagy bármelyikük: Fél között az alábbi napon és helyen a következő feltételekkel:
1. Tulajdonos szavatolja, hogy – a csatolt tulajdoni lap szerint (1. sz. melléklet) –
kizárólagos, azaz 1/1 tulajdoni hányad arányban, tulajdonában áll a Kakucs helység
524/6 hrsz alatt felvett Ingatlan.
2. Felek rögzítik, hogy az Ingatlan 14 (azaz tizennégy) m2 területét érinti a Jogosult által
lefektetendő, hírközlési kapcsolóközpont energiaellátását szolgáló vezeték.
3. Tulajdonos jelen Megállapodás aláírásával a Jogosult részére az 1. pontban
részletesen körülírt Ingatlanon elektromos energia ellátásra szolgáló vezeték
elhelyezését és fennmaradását biztosító közérdekű szolgalmi jogot alapít egyszeri,
egyösszegű kártalanítás (a továbbiakban: Kártalanítás) megfizetése ellenében. A
Jogosultat terhelő térítés összege 200.000,-Ft, azaz kettőszáz ezer forint. Jogosult a
jövedelemről a kifizetést követő év január 31-ig igazolást ad. Jogosult az egyszeri
Kártalanítást egy összegben, a jelen Megállapodás aláírását és az elektromos vezeték
tényleges kivitelezési munkáinak megkezdését követően kiállított fizetési felhívás
kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül fizeti meg. Jogosult a Tulajdonos
bankszámlájára (Örkényi Takarékszövetkezet, 65500082-31020956-51000008
számlaszámra) utalja a Kártalanítást úgy, hogy az esedékesség időpontjában a fizetési
felszólítás összegével a saját bankszámláját megterheli.
Fizetési felszólítást a következő címre kell postázni:
VOCH Vodafone Operációs Központ Magyarország Zrt.
P2P
1438 Budapest
Pf. 390
A fizetési felszólításon kötelezettként a Vodafone Magyarország Zrt.-t kell
feltüntetni:
Vodafone Magyarország Zrt.
1096 Budapest
Lechner Ödön fasor 6.
4. Tulajdonos a közérdekű szolgalmi jog Jogosult javára a 9. pontban megjelölt célból
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez feltétlen és visszavonhatatlan
hozzájárulását jelen Megállapodás aláírásával megadja. Az egyösszegű Kártalanítás
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magában foglalja az Ingatlan értékcsökkenését és a vezeték fektetése során esetlegesen
felmerült zöldkárok ellentételezését is. A közérdekű szolgalmi jog bejegyzésével
kapcsolatos valamennyi költség Jogosultat terheli. Felek rögzítik, hogy
Tulajdonosnak a vezeték Jogosult általi kiépítéséből és a közérdekű szolgalmi jog
alapításából eredően Jogosulttal szemben egyéb követelése nincs, ide nem értve a
Jogosult érdekköréből eredő esetleges üzemeltetési és eseti károk megtérítését.
5. A szolgalmi jog gyakorlásával kapcsolatos valamennyi közigazgatási eljárás a
Jogosult feladatát képezi, amely eljárásokhoz a Tulajdonos jelen Megállapodás
aláírásával hozzájárul, illetve vállalja, hogy szükség esetén ezen hozzájárulását külön
okiratban is a Jogosult rendelkezésére bocsátja.
6. Tulajdonos a nyomvonalra történő építkezéstől és faültetéstől tartózkodni köteles, a
nyomvonal felett kizárólag kert, illetve mezőgazdasági művelést folytathat, továbbá
mindenkor biztosítja a nyomvonalhoz történő hozzáférést. A Tulajdonost ez a
kötelezettség a nyomvonaltól mindkét oldalirányban számított 70 (hetven) cm
védősávban is terheli.
7. Tulajdonos kijelenti, hogy az Ingatlan legalább olyan mértékben per-, teher-, igényés szolgalommentes, hogy az Ingatlanon a távközlési hálózat elhelyezése,
fennmaradása, működtetése, és a közérdekű szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyzése akadályba nem ütközik.
8. Az előzőekben meghatározott alépítmény nyomvonalát a 2. sz. melléklet tartalmazza.
A melléklet jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.
9. A közérdekű szolgalmi jog célja a Kakucs település, 524/6 hrsz. alatt bejegyzett
ingatlanon, a Jogosult által létesített bázisállomás (a továbbiakban: Bázisállomás)
elektromos energia ellátása. Tárgyi Bázisállomás nyilvánosan elérhető elektronikus
hírközlési szolgáltatás érdekében mobil rádiótelefon-hálózat üzemeltetésére szolgál.
10. Kapcsolattartók:
A Tulajdonos vagy a Jogosult által a másik Félnek tett bármely bejelentés, értesítés,
felszólítás akkor tekintendő kellőképpen megtettnek, ha azt a fogadó Fél írásban
konkrétan visszaigazolta, vagy ha a fogadó Félnek kikézbesítették, vagy ajánlott
illetve tértivevényes küldeményként a másik Félnek a következő címre, a helyszín
számának (6134) megjelölésével megküldték:
Tulajdonos részéről
Jogosult részéről
Pénzügyi osztály
Kakucs Község Önkormányzata
2366 Kakucs, Fő u. 20.,
VOCH
Vodafone
Operációs
Központ
Magyarország Zrt.
Telefon: 29/576-031
P2P
Fax: 29/376-051
1438 Budapest
Pf. 390
Telefon: 882-1010
Műszaki osztály
Cím: 1476 Budapest 100. Pf.: 350.
Telefon: 288-3742
Fax: 288-3470
Felek haladéktalanul kötelesek egymást a kapcsolattartók személyében, vagy
elérhetőségeikben bekövetkezett változásról írásban értesíteni. Az értesítés
késedelméből, elmaradásából eredő kárért a mulasztó fél felel.
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11. Jelen Megállapodás hatálya mindkét fél általi aláírása időpontjától kezdődően a
Bázisállomás fennállásáig tart.
12. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a
Polgári törvénykönyvről szóló törvény, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi
C. törvény rendelkezései az irányadók.
13. Módosítás
A jelen Megállapodás bármilyen változtatása vagy kiegészítése csak akkor érvényes,
ha azt a Felek írásban teszik, és egyaránt aláírják.
Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodást elolvasták, annak tartalmát megértették,
majd a Megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírták.”
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
10. Napirendi pont: A Magyar Állam tulajdonát képező helyi ingatlan Önkormányzatunk
részére történő ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezése.
Szalay István, polgármester:
Kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását és a Magyar Állam tulajdonát
képező helyi ingatlan Önkormányzatunk részére történő ingyenes tulajdonba adásának
kezdeményezésével kapcsolatos esetleges észrevételek megtételét.
Göndörné Frajka Gabriella, jegyző:
Ez az eljárás kevés anyagi kiadással járna az Önkormányzatnak. Első lépésként fel kell
értékeltetni az ingatlant, majd bizonyítani kell, hogy az ingatlan értéke 10.000.000,-Ft alatt
van, és azt is, hogy az Önkormányzatnak szüksége van rá.
Javaslom, hogy a szükségesség indoklásakor elsőként a szükséglakás funkció legyen
megjelölve, majd azt követően a szolgálati lakás funkció.
Szalay István, polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésről a jegyző asszony módosító javaslata
figyelembevételével.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2012. (03. 13.) számú Határozata:
1. A Képviselő-testület a Magyar Állam tulajdonát képező kakucsi 500 hrsz-ú ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-nél.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére történő megszerzése
érdekében.
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3. Az ingatlant az Önkormányzat a lakhatási lehetőséggel nem rendelkezők részére
szükséglakás vagy – a más településről érkező, azonban Kakucs község Önkormányzata által
foglalkoztatott, vagy foglalkoztatni kívánt – közalkalmazottak, köztisztviselők, egészségügyi
alapszolgáltatást ellátó orvosok szolgálati célú lakhatása biztosításának céljából kívánja
tulajdonba venni, kapcsolódóan a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §
(1) bekezdésben foglaltakhoz, miszerint „a települési önkormányzat feladata a helyi
közszolgáltatások körében különösen: … a lakásgazdálkodás, … az óvodáról, az alapfokú
nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásáról … való gondoskodás.…”.
4. Az Önkormányzat vállalja, hogy a szerződéskötéssel kapcsolatos összes költséget viseli
(értékbecslés, szerződéskötés, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, stb.), s egyelőre az
értékbecslés költségeire az Önkormányzat költségvetésében a tartalékból elkülönít 50.000,-Ftot.
Határidő: 2012. június 30. (kérelem benyújtására)
Felelős: polgármester
11. Napirendi pont: Az Igazgyöngy Alapítvánnyal a logopédusi feladatok ellátására kötött
megállapodás módosítása.
Szalay István, polgármester:
A logopédusi feladatok ellátása a kistérség feladatellátásához tartozik. A kistérség kapja meg
az államtól a logopédusi feladatokra a normatívát. Mi korábban a különbözet kifizetéséhez
járultunk hozzá. Elfogadhatjuk a megállapodás módosítását, az összeg ugyanannyi, mint
tavaly, be is terveztük év elején a költségvetésbe, de véleményem szerint le kell ülnünk velük
egy megbeszélésre a további finanszírozással kapcsolatban.
Ettől függetlenül, kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását és az esetleges
észrevételek megtételét.
A képviselők részéről a határozati javaslathoz módosító indítvány nem érkezett.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2012. (03. 13.) számú Határozata:
A Képviselő-testület az Igazgyöngy Közhasznú Alapítvány a Gyermekekért elnevezésű
intézettel a logopédusi feladatok ellátására kötött megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
„Megállapodás módosítás,
mely a közöttük fennálló, 2008. 04. 11-én kelt szerződés módosítása, egyrészről Kakucs
Község Önkormányzata (2366 Kakucs, Fő u. 20.), képviseletében Szalay István
polgármester, mint megbízó/ továbbiakban megbízó
másrészről az Igazgyöngy Közhasznú Alapítvány a Gyermekekért (2370 Dabas Szent
István u. 35.), képviseletében Farkas Gabriella, alapítvány kuratóriumi tag, mint megbízott /
továbbiakban megbízott.
A felek a mai napon a fent megjelölt időben, a logopédusi feladatok ellátására kötött
megállapodás vonatkozó pontjait az alábbiak szerint módosítják:
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„A megbízás 2012. 01. 03. - 2012. 12. 31. közötti időszakra szól, mely a felek
egyetértésével meghosszabbítható.
A megbízási díj összege: 2012. január 01-jétől 2012. december 31-éig - 10 tanítási
hónapra vonatkozóan - 100.000 Ft/hó.”
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
12. Napirendi pont: Döntés közterület-karbantartó alkalmazásának meghosszabbításáról.
Szalay István, polgármester:
Kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását és a közterület-karbantartó
alkalmazásának meghosszabbításáról kapcsolatos esetleges észrevételek megtételét.
A határozati javaslatban konkrétan azt írtuk, hogy Kaldenecker Gyulát javasoljuk továbbra is
alkalmazni közterület-karbantartónak, azonban a Gyula tegnap bejelentette, hogy nyugdíjba
kíván vonulni, s úgy gondolja, hogy nyugdíj mellett nem kívánja ellátni a feladatot.
Mindenesetre, holnap megkérdezzük tőle, hogy mi a végleges döntése, s ha végképp nem
vállalja újból a munkát, akkor keresünk helyette mást.
A határozatot emiatt szerintem úgy hozzuk, hogy nem konkrét személy, hanem egy fő,
négyórás személyt kívánunk alkalmazni.
A képviselők egyetértettek a polgármester úr javaslatával.
Szalay István, polgármester:
Kérem a képviselőket,
figyelembevételével.

hogy

döntsenek

az

előterjesztésről

a

módosító

javaslat

A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2012. (03. 13.) számú Határozata:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat 2012. március 15. napjától 2012.
december 31. napjáig, napi 4 órás munkaviszony keretében, a mindenkori minimálbér feléért,
egy fő közterület-karbantartót alkalmazzon.
Elsődleges feladata: a temető és környezete rendben tartása, majd azt követően parkgondozás,
közterület-rendezés. A munkáltatói jogkör gyakorlója: a polgármester.
A Képviselő-testület a közterület-karbantartó foglalkoztatásával összefüggő költségeket a
város- és községgazdálkodási szakfeladat bér- és bérjellegű kiadásaira elkülönített összegből
fedezi.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
13. Napirendi pont: A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló
rendelet módosítására lakossági javaslat
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Szalay István, polgármester:
Kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását, és a helyi címer és zászló
alapításáról és használatának rendjéről szóló rendelet módosítására megküldött lakossági
javaslattal kapcsolatos esetleges észrevételek megtételét.
Göndörné Frajka Gabriella jegyző:
Ez most csak javaslat, és nem rendeletmódosítás. Most azt kell eldöntenie a testületnek, hogy
akarja-e módosítani a rendeletét, mert akkor a következő testületi ülésre behozzuk a
tervezetet.
Szalay István, polgármester:
Ez egy nehéz kérdés. Erről már többször volt szó. Nem könnyű dolog leszabályozni, hogy
hogyan lehet a címert használni, más helyeken teljesen tudományosan határozzák ezt meg.
Úgy gondolom, hogy a lakossági javaslattal egyet lehet érteni, hogy igen is, helyi lakosok
használhatják Kakucs címerét, de nem eltorzítva, hanem a rendeletben leírt formában.
Megkérdezném Zsifu-Zsók Árpád helyi lakost, aki a rendeletmódosítási javaslatot a testület
elé terjesztette, hogy kíván-e ezzel kapcsolatosan bármit is mondani.
Zsifu-Zsók Árpád helyi lakos.
Nem kívánom húzni az időt. Körülbelül két éve adtam be ezt a módosítási javaslatot.
Szalay István, polgármester:
Nem azzal van a problémánk, amit Te javasoltál a címerhasználattal kapcsolatosan, hanem az
kérdéses számunkra, hogy mi a szakszerű értelmezése magának a címernek.
Zsifu-Zsók Árpád, helyi lakos:
Én körülbelül 1,5 évvel ezelőtt megkérdeztem az akkori jegyző asszonyt, hogy lehetséges-e,
hogy én a saját kapumra kitegyem a helyi címert? Akkor ő azt mondta, hogy sajnos nem, mert
a rendelet erre nem ad lehetőséget. Azt is mondta, hogy ennek megoldása nagyon egyszerű, s
elmondta, hogy írjak egy kérvényt, hogy a testület járuljon hozzá, hogy a lakosság
használhassa a címert. Én megírtam, és meg is mutattam neki, mire azt mondta, hogy ez
tökéletes, egy hónap múlva értesít. Ez volt jó 1,5 éve.
Mivel több helyi lakosnál is láttam címert a házfalán, vagy a kerítésén, ezért megkérdezem,
hogy tényleg ki lehet tenni?
Göndörné Frajka Gabriella, jegyző:
Véleményem szerint a házszámtábla igenis legyen egységes, nehogy az legyen, hogy
mindenki különböző színárnyalatú címeres házszámtáblát helyezzen ki, mert éppen olyan
festéke volt otthon. Ha ez nincs leszabályozva, és valakit felszólítunk, hogy vegye le a nem
szabályos címeres házszámtábláját, akkor az a lakos fel lesz háborodva. Ha már erről van szó,
akkor igenis szabályozzuk rendeletben, és mindenki kiteheti akkor, ha megfelelő.
Szalay István, polgármester:
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Véleményem szerint a jegyző asszony által elmondottak kivitelezése lehetetlen. Ezt úgy
lehetne jól véghezvinni, hogy ha mi, mint Önkormányzat, mindenki számára készíttetnénk
egy egységes címerrel ellátott házszámtáblát, és mindenkinek átadnánk, hogy azt helyezze ki.
Göndörné Frajka Gabrielle, jegyző:
Az, hogy valaki címeres házszámtáblát helyezzen ki, nem kötelező, csak lehetőség. Ha azt
akarja, hogy a házszámtáblája címeres legyen, akkor azt csak a rendeletben leszabályozottak
szerint tehesse meg.
Szalay István, polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy döntsenek Zsifu-Zsók Árpád javaslatáról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2012. (03. 13.) számú Határozata:
A Képviselő-testület - lakossági javaslatra - felkéri a jegyző asszonyt, hogy a következő
testületi ülésre terjessze elő a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről
szóló 9/1993. (IX. 10.) számú önkormányzati rendelet módosításának tervezetét, figyelembe
véve a következőket: a rendelettervezet tartalmazza, hogy a község címerét, mint díszítő és
utaló jelképet használni lehet a rendeletben felsoroltakon túl „a község közigazgatási területén
lévő ingatlanok házszámtábláján”, továbbá a tervezet tartalmazza, hogy a házszámtáblán a
címernek jól kivehetőnek, ránézésre azonnal felismerhetőnek kell lennie olyan távolságból is,
ahonnan a házszám is könnyen leolvasható.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: jegyző

14. Napirendi pont: A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,
valamint a település tisztaságáról szóló rendelet módosítására lakossági
javaslat
Szalay István, polgármester:
Kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását, és a helyi környezetvédelemről, a
közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról szóló rendelet
módosítására tett lakossági javaslattal kapcsolatos esetleges észrevételek megtételét.
Göndörné Frajka Gabriella, jegyző:
Véleményem szerint a környezetvédelemmel kapcsolatos rendelet módosításával várjuk meg
április végét, hiszen a témában egy új törvény és kormányrendelet éppen kidolgozás alatt van.
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Ezt a jelenleg államigazgatási jogkört kormányzati hatáskörbe kívánják helyezni és a
környezetvédelemre vonatkozó szabályozások egységesek lesznek minden településen.
Oláh József, képviselő:
Arra való tekintettel, hogy a tűzgyújtás szabályozása áprilisban úgyis módosításra fog kerülni
országos szinten, és ezáltal minden településre egységes szabályok fognak vonatkozni,
valamint hogy a település lakói között még nem teljesen közismert, hogy mi van az új
rendeletünkben, javaslom, hogy az előző rendeletben meghatározott tűzgyújtási időpontok
kerüljenek visszaállításra.
Dr. Kendéné Toma Mária, képviselő:
Az új rendelet már januárban életbe lépett, és a honlapon is rajta van.
Tóth Tamás, bizottsági tag:
Igen, életbe lépett, de sokan nem tudják, hogy a tűzgyújtás szabályozása módosításra került.
Göndörné Frajka Gabriella, jegyző:
A jog nem tudása nem mentesít a következmények alól.
Viszont most az a javaslata Oláh József képviselő úrnak, hogy a januári testületi ülés előtti
rendelet legyen hatályos, és azt állítsuk vissza.
Zsifu-Zsók Árpád, helyi lakos:
A februári testületi ülésre írtam egy előterjesztést. Ez a mostani beterjesztésem az előzőnek
egy szépített változata. Elsődlegesen arra hivatkoztam, hogy van a 2001. évi LXXXI.
törvénnyel kihirdetett, 1998 júniusában aláírt Aarhus-i egyezmény, ami kimondja, hogy ha a
településen van bármilyen olyan közösség, egyesület, akiknek a bírósági bejegyzésében
szerepel a környezetvédelem, mint cél, akkor mindenféle helyi környezetvédelemmel
kapcsolatos testületi döntésbe be kell vonni őket.
Arról nem tudtam, hogy a januári testületi ülésen szó lesz a tüzelés szabályozásáról, ezért nem
is tudtam kérni, hogy vonjanak be az ezzel kapcsolatos rendeletalkotásba.
Nem a levegőbe beszélek, több helyen érdeklődtem ezzel kapcsolatosan, köztük a Levegő
Munkacsoportnál is, akik azt nyilatkozták, hogy gyakorlatilag én élhetnék a jogi lehetőséggel,
és kérhetném, hogy a testület vegye semmisnek azt a rendeletet, melyet úgy módosítottak,
hogy én nem kaptam jogot és lehetőséget, hogy akkor azon az ülésen itt legyek.
Ezért is értek egyet Oláh József képviselő úr javaslatával, miszerint legyen semmis az
előzőleg meghozott, a tűzgyújtás szabályozását módosító rendelet, ugyanis van az 1995. évi
LIII. törvény, amely kimondja, hogy meglévő környezetvédelmi rendeletet csak szigorítani
lehet és ennek a kérdése ügyében jelenleg is rengeteg bírósági per folyik az egész országban,
és több uniós eljárás is van. Lehet utalni sok szabályra, sok-sok településről hoztak egyet,
csak nem mindegy, hogy azok mikor kerültek meghozatalra, mert ha a rendeletet 2005 után
hozták, és az enyhébb az előző rendeletnél, akkor már nem lehet hatályos, mert, hogy törvény
kimondja, hogy nem lehet enyhíteni a szabályokat, csak szigorítani.
Nem tudom, hogy érthető voltam-e. Most mikor bejöttünk ide a hivatal dísztermébe, direkt
megnéztem a hatályos alaptörvényt, melynek a 21. cikkelye úgy szól, hogy Magyarország
elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez, ezen érték védelmében
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minden egyéb jog korlátozható, tehát a tiszta levegőhöz való jog alkotmányos jog, a tiszta
levegő védelme minden más fölé emelkedik.
Magyarul, nem lehet hozni olyan rendeletet, ami megkérdőjelezhetően enyhébb a meglévőnél.
És itt jön be a Levegő Munkacsoport, aki Kakucsnak nagyon sok szívességet tett már.
Beszéltem Lenkei Péterrel, küldtem neki egy írásos megkeresést, szakvéleményem is van,
beszéltem az Egészségügyi Minisztériummal is.
Lehet, hogy falun élünk, ez tény, de falun is mindenkinek joga van az egészséges levegőhöz.
A falu lakosságának 70%-a dolgozó ember, hétvégén szeretne pihenni, és ha szombat,
vasárnap valaki arra megy ki a kertjébe, vagy arra ébred föl hajnalban, hogy tüzelnek, akkor
élhet a jogával az Alaptörvényre hivatkozva, és birtokháborítás miatt eljárást indíthat azzal,
hogy bár a rendelet megengedte, hogy valaki tüzeljen, de az ő birtokára megy a füst. Itt
jogszabályi ellentétek vannak, ezért javaslom, hogy kössünk egy kompromisszumot. Én arra
gondolok, hogy vegyük semmisnek a januári ülésen hozott rendeletet, melyben módosították a
tűzgyújtás szabályait. Tényleg kérem a testületet, hogy gondolja ezt át, hiszen ezt a módosított
rendeletet részben alig ismeri valaki, részben pedig az egészség miatt kérném. Várjuk meg
azt, amit én már tudok, mert megígérte Illés Zoltán államtitkár, hogy kiveszik az
önkormányzat kezéből a lehetőséget a tűzgyújtás szabályozásával kapcsolatban az uniós
nyomás hatására is. Minap beszéltem Nagypáli község jegyzőjével, aki boldogan mondta,
hogy végre, hogy megszüntetik azt a szabályozási lehetőséget, hogy az önkormányzatok
szabályozzák helyi rendeletben a tűzgyújtást. Elmondta még, hogy náluk már egyébként sem
lehet tüzet gyújtani, és még nagyon sok település van, ahol már egyáltalán nem lehet tüzelni.
Mikor mondtam Nagypáli község jegyzőjének, hogy valahol azt olvastam, hogy egy évben
két napot megengedetten lehet náluk tüzelni, azt mondta, hogy az már nem él, náluk most már
egyáltalán nem lehet tüzelni. Mikor megkérdeztem, hogy hogyan tartatják ezt be, akkor azt
mondta, hogy erre nincs szükség, mert mindenki tudja, hogy nem lehet tüzelni.
Göndörné Frajka Gabriella, jegyző:
Mondani könnyű, de betarttatni nehéz.
Zsifu-Zsók Árpád, helyi lakos:
Erre mondta Illés Zoltán államtitkár úr, hogy nagyon sok helyen úgy szabályozzák le a
tűzgyújtást, hogy azt számon lehessen kérni. Ha már mindenáron engedélyezni akarják a
tüzelést, akkor az úgy legyen szabályozva, hogy a tűzgyújtás lehetősége hivatali munkaidőre
essen, hogy a hivatalból valaki ki tudjon menni és szólni, hogy: ember szabálysértést követsz
el.
Göndörné Frajka Gabriella, jegyző:
A képviselő-testület nevében visszautasítom, hogy nem tudhatta a lakosság, hogy a januári
ülésen a környezetvédelmi rendelet módosítása, hiszen a meghívó is és az előterjesztések is
fent voltak az interneten.
A rendeletre reagáló levelét minden képviselő megkapta, beszéltünk is róla a februári ülésen.
Ott mondták a képviselők, hogy a következő testületi ülésre legyenek felvéve napirendi pontra
az Ön javaslatai, és hívjuk meg Önt is az ülésre, hogy személyesen elmondhassa véleményét.
Egyébként egy rendelet módosítása, visszavonása úgy is működhet, hogy akár egy képviselő
is előterjeszthet rendeletmódosításra javaslatot, mint, ahogy az a januári ülésen történt.
A jogszabályalkotásnak, vagy módosításnak is megvannak a szabályai.
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Felvetődött Oláh József képviselő úr javaslata, de ez nem úgy történik, hogy akkor most
visszaállítom a régit, hanem a következő testületi ülésre be kell hozni a rendeletet az
előterjesztés szabályai szerint.
Egyébként a következő ülésekre sok rendelet fog beérkezni szépen folyamatosan, mert az új
szabálysértési törvény szerint az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül
helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. 2012.
április 15-től az szabálysértési eljárások lefolytatása a megyei kormányhivatalokhoz fog
tartozni.
Zsifu-Zsók Árpád, helyi lakos:
Mint mondtam, az Alaptörvény szerint a tiszta levegőhöz való joga az embernek elsődleges
jog.
Göndörné Frajka Gabriella, jegyző:
Valóban, az Alaptörvény szerint mindenkinek joga van a tiszta levegőhöz, de az is benne van,
hogy a tisztességes munkáért, tisztességes bér jár.
Zsifu-Zsók Árpád, helyi lakos:
A helyi rendeletben is nem az égetés az elsődleges, hanem a komposztálás.
Kertész a végzettségem, ezért tudom, hogy nincs olyan növény, amit ne lehetne komposztálni.
Legyen az bármilyen beteg, vagy gombás növény.
Göndörné Frajka Gabriella, jegyző:
És Ön szerint a komposztálást a kakucsi romasoron meg lehet majd valósítani? Örülünk, hogy
ha a kerti avart elégetik.
Zsifu-Zsók Árpád, helyi lakos:
Ezért mondom, hogy ha már úgyis tudjuk, hogy két hónap múlva úgyis országos tilalom lesz,
akkor ne minket szidjanak, hogy így meg úgy leszabályoztuk, hanem maradjon minden úgy,
ahogy eddig is volt.
Marton Ilona, képviselő:
Ön mikor engedélyezne tűzgyújtást a kertekben?
Zsifu-Zsók Árpád, helyi lakos:
Soha.
Marton Ilona, képviselő:
Én biológiai és fizikai képtelenségnek tartom, hogy Kakucs lakóinak mindegyike egészségileg
alkalmas arra, hogy komposztáljon, főleg az idős emberek.
Zsifu-Zsók Árpád, helyi lakos:
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Akkor szelektíven kellene gyűjteni a zöldhulladékot.
Marton Ilona, képviselő:
Nekem igazából nem is ezzel van a problémám, mert én azt gondolom, hogy bárki égethetne
bármikor, hogy ha azt az alapvető szabályt betartja, hogy száraz kerti hulladékot éget. Most
hiába szüntetjük meg a tüzelést, ha engem a szomszédom a kéményfüst által mérgez.
Olyankor mi a teendő?
Zsifu-Zsók Árpád, helyi lakos:
A Ket. alapján kérhetem, hogy ha én olyan kéménnyel találkozom, ami szerintem rendellenes
módom működik, akkor hivatalból menjenek ki, és vizsgálják meg a kéményt.
Göndörné Frajka Gabriella, jegyző:
Igaza van Marton Ilona képviselő asszonynak abban, hogy a tiszta levegőhöz nem csak
nyáron, hanem télen is joga van az embernek.
Zsifu-Zsók Árpád, helyi lakos:
A januári rendelet szerint az önkormányzat egész évben, tehát télen is, pénteken is és
szombaton is engedélyezi a tűzgyújtást.
Szalay István, polgármester:
Megjegyzem, hogy a januári tűzgyújtási rendelet szabályainak módosításakor nem volt
egyhangú a testület.
Zsifu-Zsók Árpád, helyi lakos:
Kompromisszumként javaslom, hogy a tűzgyújtást szombaton ne engedélyezzék, csak
pénteken munkaidőben, mert a hétvégi pihenéshez mindenkinek joga van.
Szalay István, polgármester:
De Árpád, hogy égessen valaki kerti avart pénteken munkaidőben, hogyha hétfőtől péntekig
dolgozik?
Zsifu-Zsók Árpád, helyi lakos:
Van a szelektív hulladékgyűjtés. Egy évben kétszer tegye ki a kerti zöldhulladékot.
Szalay István, polgármester:
Nekem is volt egy csomó gallyam, meg száraz zöldhulladékom, melyeket gyűjtögettem egész
évben, és bevallom, hogy alig vártam a szeptembert, hogy eltüzelhessem.
Zsifu-Zsók Árpád, helyi lakos:
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Az a terület, ami égetésre alkalmas, pontosan alkalmas komposztálásra is.
Balogh János, képviselő:
Kedves Árpád! Még nem éltél itt a 90-es évek elején, amikor nem volt bevezetve a
háztartásokba a gáz, sőt lassan oda fogunk jutni, hogy ismételten mindenki szénnel fog fűteni.
Itt régen ködfelhők voltak, ha akkor kiment volna a százholdashoz, láthatta volna, hogy a
faluból kijövő füst oda húzódott le.
Én egyszer kint voltam, és tiszta füst volt minden. Valamint, volt egy része a falunak, ahol
folyton megült a füst, azt hiszem a falu közepe táján. Kérdem én, hogy mit fogunk akkor
csinálni, mikor majd idehozzák a rossz minőségű szeneket, és a kisember csak azt fogja tudni
megvenni, és azzal fog tüzelni?
Amikor országos tűzgyújtási tilalom van, azt sem tartják be az emberek, nemhogy a helyi
rendeletet.
Egyébként én sem szeretem, ha a szomszédok közül valaki füstöl, de mit tudok tenni. Azzal
nincs gond, ha száraz kerti hulladékot égetnek, mert az hamar ellobban, csak akkor van sokáig
füst, ha vizes gazat gyújtanak meg. Na, ez az, amit nem szabadna.
Tóth Tamás, bizottsági tag:
Mikor is jön ki a tűzgyújtást szabályozó kormányrendelet?
Göndörné Frajka Gabriella, jegyző:
Április - június között valamikor.
Balogh János, képviselő:
Annyira nem kell itt a környezetvédelemért aggódni.
Zsifu-Zsók Árpád, helyi lakos:
Az egészségről van szó.
Balogh János, képviselő:
Én mindig azt mondom, hogy az egészség nagyon lényeges, de egyet tudomásul kell venni,
hogy annyira nem élünk mi egészséges környezetben.
Mondok egy példát. Mikor pár éve felgyulladt az autópálya mellett az erdő és az M5-ös
autópályáról Inárcs-Kakucs-Újhartyánon keresztül lett elterelve a forgalom, hát azzal mit
lehetett kezdeni? Ilyen esetekben a gépjárművekből kijövő, nagy mennyiségű, káros anyagot
szívjuk magunkba.
Zsifu-Zsók Árpád, helyi lakos:
Hogyha tudom azt, hogy a víz mérgező és direkt megiszom, sőt, odaadom a gyermekeimnek,
és az unokáimnak is, azt nem tudom minősíteni. Azt is tudni kell, hogy minden füst, minden
szállópor nemcsak a környezetet, hanem az egészséget, a mi egészségünket veszélyezteti!
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Balogh János, képviselő:
Árpád, szívesen meghívlak a műhelyembe, hogy megtudd, hogy mi az igazi füst, mert, ha
valaki már sok füstöt nyelt, az én vagyok.
Oláh József, képviselő:
Azért azt tedd hozzá Jani, hogy Te a mesterségedet, és azáltal a füstöt, önként választottad. Én
pedig háromezer ember kollektív érdekéről beszélek.
Balogh János, képviselő:
Ne ragozzuk túl ezt az egészet. Most már lassan nem csinálhat itt senki, semmit. Maholnap
még azt is eléritek, hogy a kisvállalkozások kitelepüljenek egy ipari területre, és ott szívhatják
közösen a füstöt. Szerintem, túl van ez lihegve.
Ez nem Rózsadomb, én mindenkinek azt mondom, aki ideköltözött, hogy egyet vegyen
tudomásul, ez nem a II. vagy a XII. kerület, hanem ez falu. Akinek meg nem tetszik,
költözzön el a Rózsadombra.
Itt régen is tartottak jószágot, most meg már annak a tartását is beszabályoztuk.
Szalay István, polgármester:
Teljesen jogos, amit az Árpád mond, bár azzal én vitatkoznék, hogy mi ártalmas, mert
szerintem minden ártalmas. Ahogy megszületsz, minden árt és minden a halálhoz vezet. Azt
én óvatosan kezelném, hogy kimutatták, hogy mi árt meg, mi nem, mert nekem az a
véleményem, hogy egy bizonyos mértékig a természetes dolgok közül semmi nem ártalmas.
Árpád említette a szállóport. De, vegytiszta levegő sincs.
Zsifu-Zsók Árpád, helyi lakos:
Kimutatták, hogy a Holcim által létrehozandó üzem egy év alatt nem okozott volna annyi
szállóport Kakucson, mint az itteni égetések.
Szalay István, polgármester:
Nem marad itt minden égetésből származó szálló por, annak egy része elszáll. Nem mondom,
hogy jó dolog az égetés, de azért egyet tudomásul kell venni. Az együttélésnek vannak
bizonyos szabályai, de ne akarjunk egyetemesen olyan szabályt hozni, hogy komposztálni
kell, és ezt az emberek 90%-ára ráerőltetjük, de azt sem gondolom, hogy a 90% azt mondja,
hogy márpedig égetni fogunk, ha tetszik, ha nem. Nem lehetne, hogy ezt megpróbáljuk
közösen megbeszélni? Nem gondolnám, hogy az égetés teljes tiltása vezetne valamire, és
véleményem szerint a tűzgyújtás szabályozását soha nem fogjuk tudni betartatni.
Zsifu-Zsók Árpád, helyi lakos:
Szemléletformálás kérdése az egész.
Szalay István, polgármester:
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Árpád, most szívem szerint beszéltél. Jómagam kilenc éve arról beszélek, hogy ne a Hivatalt
keressék folyton a problémákkal, hanem mindenki vegye a fáradságot, és amit jónak gondol,
azt terjessze, és próbálja meggyőzni erről az embereket. Ez véleményem szerint egy tipikus
civil feladat, amit szerintem nem tudunk megkerülni, ha rendet akarunk. Az a megoldás, hogy
nemcsak a Hivatalt kell keresni a panaszokkal, hanem a lakosoknak egymást is
figyelmeztetniük kel.
Zsifu-Zsók Árpád, helyi lakos:
Szervezetünkkel tavaly fákat ültettünk, előadást tartottunk a komposztálásról, környezettel
kapcsolatosan filmet vetítettünk, bemutató oktatást tartottunk. Ezek a programok mind
meghirdetésre kerültek, bárki eljöhetett rájuk. Nem tudom, hogy a jelen lévők közül kik
voltak ott. Ezt követően arculcsapásnak éreztem, amikor elolvastam a rendeletet, ami úgy lett
elfogadva, hogy én nem tudtam róla, hogy azt egyáltalán módosítani kívánják.
Göndörné Frajka Gabriella, jegyző:
Árpád. Ön szerint attól, hogy egységes központi rendelet lesz, attól be fogják az emberek az
előírást tartani?
Szalay István, polgármester:
Az önkormányzatok felelőssége lesz betartatni.
Göndörné Frajka Gabriella, jegyző:
De most nem a felelősségről beszélünk, hanem arról, hogy mi az életszerű. Teljesen mindegy,
hogy fognak hozni egy egységes rendeletet, ha az emberek nem tartják be, sőt ráadásul a
szabálysértési eljárás lefolytatása is a kormányhivatal hatáskörébe kerül április 15-től.
Innentől fogva én is azt mondom, hogy a civileknek és a lakosoknak a feladata lesz betartatni
a szabályokat.
Zsifu-Zsók Árpád, helyi lakos:
Kérni szeretném, hogy ha legközelebb bármilyen környezetvédelemmel kapcsolatos téma
felmerül az Önkormányzatnál, akkor nekem is szóljanak. Januárban történt a
rendeletmódosítás, és a tűzgyújtás szabályainak módosításával kapcsolatosan nem volt
meghirdetve semmi.
Szalay István, polgármester:
De, az interneten fent volt az előterjesztés és a meghívó. Nem volt szándékunk, hogy a
szervezeteteket kihagyjuk a rendeletmódosítási eljárásból, de abban sem vagyok biztos, hogy
ha itt lettél volna az ülésen, akkor másfajta rendelet született volna.
Kovács Kálmán, bizottsági tag:
Nem értem ezt a vitát, hiszen teljesen okafogyott lesz minden azzal, ha április körül hoznak
egy országos rendeletet. Véleményem szerint legyen úgy, hogy majd a közeljövőben
visszatérünk erre a témára, mert mint jegyző asszony elmondta, jogszabályi változások
lesznek. Véleményem szerint azt várjuk meg.
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Tóth Istvánné képviselő asszony elköszönt és eltávozott az ülésről.
Szalay István, polgármester:
Egyetértek Veled. Mivel van egy olyan információnk, hogy április végéig kormányzati
hatáskörbe kerül a tűzgyújtás szabályozása, javaslom, hogy erre a néhány hétre ne módosítsuk
ismételten a rendeletet. Azt kérem Árpádtól, hogy fogadjon el egy olyan döntést, hogy
amennyiben április végéig nem hozzák meg az új törvényt, vagy kormányrendeletet, s nem
kerül ki az önkormányzatok hatásköréből a tűzgyújtás szabályozása, akkor májusban
ismételten napirendre tűzzük a tűzgyújtás szabályainak megtárgyalását.
Zsifu-Zsók Árpád, helyi lakos:
Akkor, ha jól értem májusban napirendre kerül, júniusban megszületik a rendelet, és akkor
már vége is a nyárnak.
Szalay István, polgármester:
Nem kell várni júniusig, májusban is meg lehet hozni a döntést.
Árpád, ha most döntenénk ebben a témában, akkor sem garantált, hogy a döntés az lenne, amit
Te javasoltál.
Zsifu-Zsók Árpád, helyi lakos:
Én most legalább ötféle javaslattal álltam volna elő, és én most ezzel a napirendi ponttal
kapcsolatosan szerettem volna kompromisszumra jutni a testülettel.
Szalay István, polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az elhangzott javaslatról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2012. (03. 13.) számú Határozata:
A Képviselő-testület döntött arról, hogy amennyiben 2012. április végéig nem lép életbe
olyan jogszabály, amely a tűzgyújtás szabályairól országosan rendelkezik, úgy a helyi
környezetvédelmi rendelet tűzgyújtás szabályozására vonatkozó részének módosítását
májusban újból napirendre tűzi.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Szalay István polgármester
15. Napirendi pont: A polgármester beszámolója az Ország Közepe Többcélú Kistérségi
Társulásban végzett munkájáról; (2004. évi CVII. tv. 6. § (3) bek.);
Szalay István, polgármester:
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Kakucs is tagja az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulásnak, mely tíz településből áll,
és a tíz település polgármestere, azaz tíz fő alkotja a társulási tanácsot. A tanács elnöke
Kőszegi Zoltán, Dabas Város polgármestere, aki egyben országgyűlési képviselő is.
Én a társulás pénzügyi bizottságának vagyok az elnöke.
A társulás hatékonyan működik, közösen működtetünk intézményeket, mint például a
fogyatékkal élőket foglalkoztató napközi otthonos intézményt, vagy az „Együtt”
Segítőszolgálatot, amely az időseket, rászorultakat segíti, és a családsegítői és
gyermekvédelmi feladatokat is ellátják.
Az intézmények működtetésén felül, közösen pályázunk sok mindenre. Pályázaton nyertünk
például támogatást a térség állatihulladék-lerakójának megvalósítására is.
Régóta vesszőparipám, hogy a helyközi autóbusz-közlekedést közösen fejlesszük fel egy
olyan szintre, hogy busszal az emberek a szomszédos településekre könnyebben el tudjanak
jutni. Sokszor a tömegközlekedés hiánya miatt az emberek nem tudnak a környéken munkát
vállalni.
Erőltettem továbbá, hogy a kistérségnek legyen egy egységes rendelkezése az illegális
hulladék elhelyezésére vonatkozóan. Lényege, hogy a kistérségnek a rendelet meghozatalát
követően legyen joga arra, hogy mindenkit elszámoltathasson bármely település arról, hogy a
hulladékát hova helyezte el. Például, ha valakinek az udvarában van egy nagy halom szemét,
és másnapra az már nem lesz ott, és ezt valaki bejelenti, akkor a tulajdonostól számon
lehessen kérni, hogy hová vitte el a szemetét. Ezt azért vetettem fel, mert sokszor előfordult
már nálunk, hogy más települések lakói is a mi földjeinken helyezték el illegálisan a
szemetüket. Sokan még mindig a bezárt hulladéklerakónk kerítésénél öntik le a szemetet, s
nem tudunk mit kezdeni vele.
Göndörné Frajka Gabriella, jegyző:
Ez nálunk Újhartyánban is probléma volt, de mi, amióta rekultiváltuk a hulladéklerakónkat, és
a felülete zöld takarást kapott, azóta nem jellemző, hogy illegálisan elhelyezik ott a szemetet.
Nálunk van közterület-felügyelő, s ha talál illegálisan elhelyezett szemetet, akkor azt átnézi,
és ha talál benne olyan iratot, amely alapján azonosítani lehet az elkövetőt, akkor megindítjuk
ellene a szabálysértési eljárást.
Szalay István, polgármester:
Nekünk sajnos nincs pénzünk közterület-felügyelőt alkalmazni.
Kérem a képviselőket, hogy döntsenek a beszámolómról.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2012. (03. 13.) számú Határozata:
A Képviselő-testület elfogadta Szalay István polgármester beszámolóját az Ország Közepe
Többcélú Kistérségi Társulásban végzett munkájáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Szalay István polgármester
16. Napirendi pont: Egyebek …
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Dr. Kendéné Toma Mária, képviselő:
Marton Ilona iskolaigazgató asszony a legutóbbi Társadalmi és Kulturális bizottsági ülésen
elmondta, hogy a „nagyiskola” 1962-ben került átadásra, s az eltelt 50 év emlékére az iskola
egy olyan dokumentációt kíván kiadni, mely méltó az elmúlt évekhez. A képes krónikában
soha nem látott fotók, fényképek, tablók antik kivitelben kerülnének megjelentetésre.
A finanszírozást a diákönkormányzat és a szülők támogatásából, illetve a farsangi bál
bevételéből kívánják megoldani. Ehhez az ünnepi évfordulóhoz kérnek az Önkormányzat
részéről 200.000,-Ft támogatást, mivel az idei költségvetésből ezt nem tudják fedezni.
A Társadalmi Bizottság támogatja az iskola kérését.
Szalay István, polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az iskola kérelméről azzal, hogy az összeg
megszavazása esetén azt a tartalékkeretből fogjuk finanszírozni.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2012. (03. 13.) számú Határozata:
A Képviselő-testület a helyi Általános Iskola „nagyiskolájának” 50 éves átadása alkalmából
megjelentetésre kerülő jubileumi képes krónika összeállításához kapcsolódó költségekre
200.000,-Ft-ot csoportosít át az Önkormányzat költségvetéséből az Általános iskola
költségvetésébe az Önkormányzat tartalékkerete terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szalay István, polgármester:
Más napirend nem lévén, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom.
Kmf.
Szalay István
polgármester

Göndörné Frajka Gabriella
mb. jegyző

Marton Ilona
képviselő, hitelesítő

Oláh József
képviselő, hitelesítő

