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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2366 Kakucs, Fő utca 20. sz.
JEGYZŐKÖNY
amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án
(szerdán) 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
Oláh József
Tóth Istvánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Továbbá:
Kosibáné Makai Hajnalka
Kovács Kálmán
Tóth Tamás

bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag

Farkasné Szabó Mária
Bárányné Benkovics Edina
Berki Eszter
Horváth Renáta

aljegyző
gazdasági vezető
pénzügyi ügyintéző
igazgatási ügyintéző, jegyzőkönyvvezető

Szalay István polgármester:
Tisztelettel köszöntök mindenkit.
Megállapítom, hogy a 7 tagú képviselő-testületből 5 képviselő van jelen, de a Testület így is
határozatképes.
Kérem a képviselőket, hogy fogadják el a meghirdetett napirendi pontokat.
A képviselők a meghirdetett napirendi pontokkal egyetértettek.
Napirendi pontok:
1. Kakucs Község 2011. évi költségvetési beszámolójának megvitatása.
Előadó:
Szalay István polgármester
2. A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről, valamint a Kakucs
településnév használatáról szóló rendelet-tervezet megvitatása.
Előadó:
Szalay István polgármester
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3. Javaslat Kakucs község közterületeinek elnevezéséről, a házszám megállapításáról,
valamint a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló helyi rendelet
megalkotására.
Előadó:
Szalay István polgármester
4. Az Önkormányzat rendeleteiben foglalt, szabálysértési eljárásra vonatkozó szakaszok
felülvizsgálata.
Előadó:
Szalay István polgármester
5. Döntés a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 2012. évi pénzügyi
támogatásáról a TKÜ bizottsági javaslat figyelembevételével.
Előadó:
Szalay István polgármester
6. Döntés Kakucs község víziközműveinek a DAKÖV Kft-be történő integrációjáról.
Előadó:
Szalay István polgármester
7. Közoktatási és Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Terv elkészítésére megbízási
szerződés megkötése.
Előadó:
Szalay István polgármester
8. Döntés az Önkormányzat Kakucs 0140/2. hrsz-ú, 5485 m2 területű, út művelési ágú,
külterületi ingatlanának bővítéséről.
Előadó:
Szalay István polgármester
9. Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás támogatási kérelme.
Előadó:
Szalay István polgármester
10. Egyebek …..
Szalay István polgármester:
A jegyzőkönyv vezetésére Horváth Renáta igazgatási ügyintézőt, hitelesítésére pedig Dr.
Kendéné Toma Mária és Tóth Istvánné képviselő asszonyokat javasolom.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvezető, valamint a hitelesítők
személyét.
1. Napirendi pont: Kakucs Község 2011. évi költségvetési beszámolójának megvitatása.
Szalay István polgármester:
A költségvetést érintő napirendi pontokkal kapcsolatban a testületi ülést megelőzően ülést
tartott a Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság.
A Bizottság tagjai megtárgyalták a 2011. évi költségvetés előirányzatának módosításával,
illetve a 2011. évi költségvetés zárásával kapcsolatos előterjesztéseket, észrevételt a
rendelettervezettel kapcsolatban nem tettek, a Testületnek elfogadásra javasolják.
A Testület részéről az előirányzat módosításával és a 2011. évi költségvetés zárásával
kapcsolatban észrevétel nem hangzott el.
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Szalay István polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben foglaltak és az előirányzatmódosítás figyelembevételével a 2011. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról.
A 7 tagú Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 4 igen szavazattal 1 tartózkodás ellenében az
alábbi rendeletet alkotta:
Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelete
Kakucs Község 2011. évi költségvetéséről
(költségvetés külön excel-táblázatban)

2. Napirendi pont: A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről, valamint a
Kakucs településnév használatáról szóló rendelet-tervezet megvitatása.
Szalay István polgármester:
Kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását és a helyi címer és zászló
alapításáról és használatának rendjéről, valamint a Kakucs településnév használatáról szóló
rendelet tervezetével kapcsolatos esetleges módosító indítványok megtételét.
Mivel a mai ülésen dönteni fogunk a rendeleteink szabálysértési bírságot tartalmazó
szakaszainak vagy hatályon kívül helyezéséről, vagy a rendeleteinkben foglalt tiltott
tevékenységeknek, mint tiltott, közösségellenes magatartásként történő meghatározásáról, s
ezáltal a bírságolási eljárás saját hatáskörben tartásáról, ezért a következő két rendelet
megalkotása előtt meg kellene beszélnünk, hogy maradjon-e nálunk a továbbiakban az
elbírálás, vagy se. Minden rendeletünket egyformán kellene kezelnünk.
Ha nem kívánjuk önkormányzati szinten tartani a tiltott magatartások elbírálását, akkor a
rendeleteinkben foglalt, valamely nem kívánatos magatartás megszegőivel szemben a
továbbiakban a járási hivatalok szabálysértési hatósága fog eljárni.
Viszont, ha egy rendeletben benne hagyjuk a bírságolásról helyi szinten rendelkező részt,
akkor az összes rendeletünkben benne kellene hagyni.
Mivel nagyon kicsi a Hivatal létszáma, és a szabálysértési hatóságot úgyis járási szinten
kívánják felállítani, javaslom, hogy a továbbiakban ne az Önkormányzat járjon el az eddig
szabálysértésnek nevezett, a továbbiakban pedig tiltott, közösségellenes magatartásnak
minősíthető magatartások elbírálásánál.
A képviselők egyetértettek a polgármester úr javaslatával, s úgy döntöttek, hogy a
következő két rendelettervezetet eleve úgy tegye fel szavazásra, hogy ne szerepeljenek
benne a tiltott, közösségellenes magatartás helyi szinten történő elbírálásra vonatkozó
szakaszok.
A képviselők a napirendi ponthoz kapcsolódó rendelettervezetben foglaltakkal
egyébként egyetértettek, módosító indítványt nem tettek.
Szalay István polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben foglaltak és az ülésen elhangzottak
figyelembevételével a rendelet megalkotásáról.
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A 7 tagú Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
rendeletet alkotta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelete
a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről, valamint a Kakucs
településnév használatáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Kakucs község címere és zászlaja
1. § Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő
szimbólumok: a címer és a zászló.
A címer leírása
2. § Az Önkormányzat címere: kék színű, finoman ívelt, csücskös talpú pajzs. A pajzs
középső, függőleges tengelyében, a pajzstalp közepén lévő zöld füves dombon háromágú,
zöldlombú tölgyfa áll. A fa természetes színű törzsének két oldalán egymással
szimmetrikusan elhelyezett, kifelé forduló, könyékben hajlított kar látható. A bal felőli ezüst
színű, páncélos kar szablyát, a jobbról lévő vörös ingujjas kar pedig három arany színű
kalászos búzát tart.
A tölgyfa lombkoronája felett, jobbról - a pajzsfő elején - a fa csúcsa felé szálló arany színű
méhecske, balról - a pajzsfő hátsó részén - ezzel szimmetrikusan egy ezüst félhold
helyezkedik el. (A jobb és a baloldal a pajzs viselője felől értendő.)
A címer használatának köre és szabályai
3. § (1) Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a) az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó és gumibélyegző, pecsétnyomó
esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű, megfelelő
körirattal ellátva,
b) az Önkormányzat zászlóján és annak változatain,
c) az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek készített
levélpapírok fejlécén, illetve borítékján,
d) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy
emlékérmeken,
e) a Községháza épületének bejáratánál, dísztermében (tanácskozótermében) és más
protokolláris célt szolgáló helyiségeiben,
f) az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban,
g) az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó
kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,
h) a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán,
i) a község közigazgatási területén lévő ingatlanok házszámtábláján, a 6. §-ban foglaltak
szerint.
(2) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel-, vagy
külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, továbbá szerződések,
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megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésével és szervezeti
felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.
(3) A község címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.
4. § (1) A 3. § (1) bekezdésének g) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy
számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken a község címerének
használatát - kérelemre - a polgármester engedélyezheti. Az arra méltatlan tárgyakon tilos a
címert alkalmazni.
(2) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási és
forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester állapítja meg.
(3) A díj megállapítása történhet egyösszegben vagy évi átalány formájában. Az egyösszegű
díj 5.000,-Ft-tól 25.000,-Ft-ig terjedhet. Az átalány összege 1.000,-Ft-tól 10.000,-Ft-ig
terjedhet.
5. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező megnevezését, címét,
b) a címerhasználat célját,
c) az előállítani kívánt mennyiséget,
d) a címer előállításának anyagát,
e) a terjesztés és forgalombahozatal esetén annak módját,
f) a használat időtartamát,
g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajz, fotó, stb.),
h) a felhasználásért felelős személy megnevezését.
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes adatait,
b) az engedélyezett felhasználási célt,
c) az előállítás anyagát,
d) az engedélyezett mennyiséget,
e) az engedély érvényességének időtartamát,
f) a terjesztésre, forgalmazásra vonatkozó esetleges kikötéseket,
g) a címer felhasználásáért felelős személy nevét,
h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.
(3) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(4) A polgármester indokolt esetben az engedélyt visszavonhatja.
6. § (1) A község címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles
ábrázolást.
(2) Házszámtábla esetében a címernek jól kivehetőnek, ránézésre azonnal felismerhetőnek
kell lennie olyan távolságból is, amilyen távolságból a házszám is jól olvasható.
(3) Amennyiben nincs lehetőség a község címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor
az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.) színében, de a heraldika
általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.
A község zászlajának leírása
7. § (1) A zászlólap egyszínű fehér alapú, téglalap átlóinak metszéspontjában - a rövidebb
oldallal párhuzamosan - a község címere található, amelyet felülről a „Kakucs”, alulról a
„Község” felirat boltoz arany hímzéssel. A címer vízszintes tengelyénél - az újkori község
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telepítési szerződésének 1784. évi dátumának megfelelően - a címer jobb oldalán „17” felirat,
bal oldalán a „84” felirat található arany hímzéssel. A zászlólap vége arannyal rojtozott.
(2) A község zászlajának méretei: 2 méter x 1,3 méter téglalap.
(3) A zászlórúd kékkel és arannyal csigavonalban díszített, festett, a zászlócsúcs aranyszínű
fémből készült, gyertyaláng alakban.
(4) A község címere lobogó formájában is használható. Ebben az esetben a címer - a
feliratokkal együtt - a hosszabbik oldallal párhuzamosan helyezkedik el.
A zászló használata
8. § (1) A zászló és annak méretarányos változatai használhatóak:
a) hivatalos állami ünnepek alkalmával Magyarország zászlajával együtt,
b) a község életében jelentős események, ünnepek és rendezvények alkalmából más hivatalos
zászlóval (zászlókkal) együtt,
c) a Képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés színhelyén,
d) nemzeti vagy községi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt – félárbócra
eresztve,
e) minden, a községgel összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével rendezett
eseményen.
(2) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
2. A „Kakucs” név felvétele és használata
9. § (1) Kakucs községnek jogi érdeke fűződik nevének használatához és nem érdektelen
számára, hogy Kakucs nevét milyen célra, milyen tevékenység mellett kívánják használni,
ezért szabályozza a települése nevének jogszerű használatát.
(2) Az Kakucs településnév és ennek toldalékos vagy hozzákapcsolt közszóval ellátott formái
létesítmény elnevezésébe, cégelnevezésbe, üzleti nyomtatványra, védjegyre, szabadalom
címébe, árubélyegre, áruminta és áru jelzésére, iparjogosítvány szövegébe, sajtótermék
címfeliratába kizárólag engedéllyel vehető fel.
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és címét,
b) a településnév tervezett használatának célját,
c) a használat tervezett időtartamát,
d) a névhasználatért felelős személy nevét és címét,
e) a használat módját és formáját.
(4) A településnév használatra irányuló kérelem elbírálásakor meg kell vizsgálni, hogy az
elnevezni kívánt létesítmény, a cég tevékenysége, a sajtótermék, a termék a közfigyelem
felkeltésére és a község iránti megbecsülés fokozására alkalmas-e, amelyet a kérelmezőnek
kell bizonyítania.
(5) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak Kakucs Község Önkormányzatára,
az önkormányzat szervezeteire, intézményeire, gazdasági társaságaira, közalapítványára és
sajtótermékére.
(6) A településnév használatának engedélyezéséről, az engedély elutasításáról, a névhasználat
jogának megvonásáról a polgármester dönt. A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal
nyilvántartást vezet.
(7) A településnév használata díjtalan.
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(8) A településnév használata nem engedélyezhető, a kiadott engedélyt pedig vissza kell
vonni, ha a használat, az alkalmazás módja vagy körülményei a község érdekeit vagy a
közízlést sérti.
(9) Aki település teljes vagy toldalékos nevét e rendelet hatálybalépése előtt jogszerűen
felvette, és folyamatosan használja, utólagos engedély iránti kérelem benyújtására nem
köteles.
3. Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 9/1993. (IX. 10.) önkormányzati
rendelet.
(3) Jelen rendeletnek - a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévő hirdetőtábláján
történő - kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyzői feladatok ellátásával megbízott aljegyző

1. melléklet a 11/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelet 2. §-ához
A címer szimbolikája
Kakucs történetében meghatározó szerepet játszó két nagybirtokos címerpajzsának
megfelelően kék színű pajzs nagyobb hányadát elfoglaló tölgyfa az újjáépült község első
pecsétjének eleme, így a községi autonómia jelképe. Ennek három ága a falu történelmének fő
korszakaira (az ismeretlen középkorra, a Grassalkovichok késő feudális időszakára és a
község - Liebner család megjelenésétől napjainkig tartó - polgári korszakára) emlékeztet. A
községi autonómiát szimbolizáló fa törzsét két kifelé forduló kar óvja, melyek közül a
páncélos kar a hatalmi szférában jeleskedő Grassalkovich, a búzakalászokat tartó pedig a honi
és helybéli agrárfejlődést ösztönző Liebner család jelentőségére utal. A Grassalkovich-család
címerében lévő ezüst félhold a falu felemelkedésére, a Liebner-címerben fontos helyen álló
méhecske a falu lakóinak szorgalmára és a tenniakarására céloz.
A címer rajza

2. melléklet a 11/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelet 6. §-ához
A heraldika szabályainak megfelelő színjelzések:
1. kék: vízszintes vonalkázás,
2. vörös: függőleges vonalkázás,
3. zöld: (a néző felől fentről lefelé) balról jobbra 45 fokos vonalkázás,
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4. arany: fehér alapon pontok,
5. ezüst: fehér.
3. Napirendi pont: Javaslat Kakucs község közterületeinek elnevezéséről, a házszám
megállapításáról, valamint a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló helyi rendelet
megalkotására.
Szalay István polgármester:
Kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását és Kakucs község közterületeinek
elnevezéséről, a házszám megállapításáról, valamint a házszámtáblák elhelyezésének
rendjéről szóló helyi rendelettel kapcsolatos esetleges módosító indítványok megtételét.
A képviselők egyetértettek az előterjesztésben szereplő rendelettervezetben foglaltakkal,
- azzal, hogy a rendelet elfogadása előtt törlésre kerül a tervezetből a tiltott,
közösségellenes magatartás elbírálására vonatkozó szakasz –, s más megmódosító
indítványt nem tettek.
Szalay István polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben foglaltak és az ülésen elhangzottak
figyelembevételével a rendelet megalkotásáról.
A 7 tagú Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
rendeletet alkotta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelete
Kakucs község közterületeinek elnevezéséről, a házszámozás megállapításáról, valamint
a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés
első fordulatában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az országos településrendezési
és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. § (6)
bekezdésében, valamint a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és
nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendeletben foglaltakra – a közterületek
elnevezésének megállapításáról és jelöléséről, továbbá a házszámozásról a következő
rendeletet alkotja:
1. A rendelet célja, hatálya
1. § A rendelet célja a közterületek elnevezésének, a házszámozás és a házszám-megjelölés
helyi szabályainak megállapítása a településen történő helyszíni tájékozódási feltételek
javítása érdekében.
2. § A rendelet hatálya Kakucs község közigazgatási területén lévő lakó-, igazgatási és egyéb
épületek, valamint építési telkek házszámának megállapítására, annak feltüntetési módjára
terjed ki.
2. Értelmező rendelkezések
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3. § A rendelet alkalmazása szempontjából:
a) egyéb épület: az ipari, a kereskedelmi, a szolgáltató, a vendéglátó, az egyházi, az oktatási,
az egészségügyi, a szociális, a szálláshely szolgáltató, a közösségi szórakoztató, kulturális
épületek, továbbá minden olyan más épület, amelyben lakás található.
b) építési telek: beépítésre szánt területeken fekvő, köz-, vagy magánútról gépjárművel
közvetlenül megközelíthető telek.
c) házszámtábla: az épület, az építési telek közterületi, magánúti sorszámát, illetve az
előbbiek hiányában helyrajzi számát jelöli meg. A sorszám mellett a közterület neve is
feltüntethető.
3. Közterület elnevezésének megállapítása
4. § A közterület elnevezése földrajzi helymeghatározásra, a közterületek megjelölésére és a
tájékozódás biztosítására szolgál, valamint hagyományt őriz és emléket állít.
5. § (1) A közterület elnevezésére a településrész, utca, tér kialakításának megkezdése előtt
kell javaslatot tenni.
(2) Már elnevezett közterület nevének megváltoztatására vagy már kialakított, de el nem
nevezett közterület elnevezésére javaslatot tenni bármelyik képviselő-testületi ülésen lehet.
(3) A közterület elnevezésének megállapítását vagy módosítását a polgármester, a képviselőtestület bármely bizottsága vagy a jegyző kezdeményezheti.
6. § (1) A közterület elnevezésének követelményeit a magyarországi hivatalos földrajzi nevek
megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet állapítja meg.
(2) Elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás
nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.
7. § Közterület elnevezésének megállapításáról és megváltoztatásáról a lakosságot és az
érdekelt szerveket a polgármester haladéktalanul értesíti, valamint intézkedik a személy- és
lakcímnyilvántartáson történő átvezetéséről.
4. Házszámozás
8. § (1) Az elnevezett úttal vagy utcával érintkező, önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott
ingatlanokat házszámmal kell ellátni. Ha az ingatlan több úttal vagy utcával érintkezik, a
házszámozást az ingatlan közlekedési csatlakozása határozza meg.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti házszámozásra nincsen mód, az ingatlant helyrajzi
számával kell megjelölni.
(3) A házszámozást új közterület esetén annak keletkezésével, illetve a telekalakítás
engedélyezésével egyidejűleg kell elvégezni. Egy közterületi egységen belül több ingatlan
azonos számmal nem jelölhető.
(4) A házszámozást úgy kell megállapítani, hogy a házszámozás növekvő iránya a magasabb
rendű utcától kezdődjön. Az utaknál vagy utcáknál a számozáskor a növekedés irányába
nézve jobb oldalon a páros, baloldalon a páratlan számokat kell feltüntetni. Ha az út vagy utca
több úthoz vagy utcához is csatlakozik, akkor a helyi viszonyokat kell figyelembe venni a
házszámozás megállapításánál.
(5) A terek ingatlanjainak számozása folyamatosan emelkedő számsorrendben, az óramutató
járásával megegyező irányban történik.
(6) A külterületek - különösen tanyák - házszámozása folyamatos sorszámozású.
(7) A házszámozás kialakítása után megosztott ingatlan újraszámozódik oly módon, hogy az
újonnan kialakított ingatlan házszáma a megosztott ingatlan házszámának az ábécé
betűsorrendjének megfelelő alátöréssel egészül ki.
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(8) Az ingatlanok számozására arab számozás használható. Kiegészítő jelzés a számok
alátöréseként a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűi alkalmazhatók.
9. § (1) A házszámtábla elhelyezése, karbantartása és pótlása az ingatlan tulajdonosának
kötelessége. Az ezzel járó költségek az ingatlan tulajdonosát terhelik.
(2) A házszámtáblát az épület utcafronti homlokzatán, bejárati ajtaján vagy a kerítésén kell jól
látható módon elhelyezni.
(3) A házszámot a valóságos állapotnak és a 8. §-ban meghatározott módon kell elhelyezni.
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa nem így jár el, a polgármester a házszámtáblák
leszerelését az ingatlantulajdonos terhére elrendeli és kötelezi a szabályszerű elhelyezésre.
10. § (1) Az épület, a beépítetlen építési telek és az egyéb földterület házszámát a
polgármester határozattal állapítja meg.
(2) A házszámot a polgármester hivatalból állapítja meg:
a) új közterület létrejötte
aa) utcanyitás,
ab) meglévő közterület szakaszolása,
ac) terület újraosztása,
b) a kialakult házszámozási rendben fennálló hiba vagy hiány esetén.
(3) Több ingatlant érintő házszám megváltoztatása közterületenként, az összes érintett
ingatlanra vonatkozóan egy határozatban történik.
(4) A határozatnak a törvényben előírtakon túl tartalmaznia kell:
a) kérelemre indult eljárások esetén
aa) a kérelmező nevét, és
ab) a kérelmező bejelentett lakcímét,
b) hivatalból indult eljárások esetén
ba) a házszám megállapításának okát,
bb) a házszám változásával érintett ingatlanok változás előtti és változás utáni pontos címét.
(5) A határozatot a törvényben előírtakon túl közölni kell:
a) a kérelmezővel,
b) a házszámozással érintett ingatlanok tulajdonosaival,
c) a területileg illetékes ingatlanügyi hatósággal,
d) a Polgármesteri Hivatal adóügyi, igazgatási és szociális feladatokat végző munkatársaival a
nyilvántartásokban történő átvezetés céljából.
(6) A házszámozási eljárásra egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(7) A közterület egészének vagy egy részének átszámozásával kapcsolatos eljárás során a
házszámtáblák kihelyezésével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik.
(8) A házszámozás előkészítő munkáit a Polgármesteri Hivatal látja el.
5. Házszámváltozás
11. § A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az nyújthat
be, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.
(1) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha
a) az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel az ingatlan házszáma, csak a helyrajzi száma,
b) a közterületen több ingatlan azonos házszámmal szerepel az ingatlan-nyilvántartásban,
c) az ingatlan házszáma téves,
d) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor.
(2) Ha a közterületen több ingatlan azonos házszámmal rendelkezik vagy az ingatlanok
számozása hibás, akkor a közterületet vagy annak egy részét a legkisebb érdeksérelemmel
járó módon át kell számozni.
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6. Záró rendelkezések
12. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésekor már meglévő, de még házszámtáblával el nem látott
ingatlanok házszámtáblájának kihelyezéséről legkésőbb 2012. június 30-áig az ingatlan
tulajdonosának gondoskodnia kell.
(3) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévő hirdetőtábláján
történő – kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyzői feladatok ellátásával megbízott aljegyző

4. Napirendi pont: Az Önkormányzat rendeleteiben foglalt, szabálysértési eljárásra
vonatkozó szakaszok felülvizsgálata.
Szalay István polgármester:
Kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását és az Önkormányzat
rendeleteiben foglalt, szabálysértési eljárásra vonatkozó szakaszok felülvizsgálatával
kapcsolatos esetleges módosító indítványok megtételét.
A képviselők döntöttek arról, hogy az Önkormányzat nem kíván élni a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdése adta
lehetőséggel, mely az alábbiakat tartalmazza: „A helyi önkormányzat képviselő-testülete
önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, közösségellenes magatartásokat. A helyi
önkormányzat képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati
rendeletben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el ....”, ezért a helyi rendeletek szabálysértési
bírságot tartalmazó szakaszait hatályon kívül kívánják helyezni.
Szalay István polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben foglaltak és az ülésen elhangzottak
figyelembevételével a rendelet megalkotásáról.
A 7 tagú Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
rendeletet alkotta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelete
a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek módosításáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2)
bekezdésében és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

12
1. § Hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi címer és
zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 9/1993. (IX. 10.) önkormányzati rendelet
9. §-a.
2. § Hatályukat vesztik Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
közterületek használatáról és a közterületek rendjéről 19/2000. (IX. 12.) önkormányzati
rendelete 11. § (4) – (5) bekezdései.
3. § Hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési
folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2001. (VIII. 28.) önkormányzati
rendelete 12. §-a.
4. § Hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás
szabályairól szóló 13/2001. (XI. 06.) önkormányzati rendelete 17. § (1) bekezdése.
5. § Hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Kakucs községi
temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 16/2007. (X. 31.) önkormányzati
rendelete 30. §-a.
6. § Hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a község
építészeti örökségének helyi védelméről szóló 16/2008. (X. 22.) önkormányzati rendelete 8. §
(4) bekezdése.
7. § Hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az állati
hulladékok ártalmatlanná tételével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 20/2008. (XI. 25.)
önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése.
8. § Hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a fák és cserjék
ültetési, telepítési távolságának szabályairól szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelete 7.
§-a.
9. § Hatályukat vesztik Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról
szóló 2/2012. (I. 18.) önkormányzati rendelete 29. § (1) – (2) bekezdései.
10. § A rendelet hatálybalépését megelőzően az önkormányzati rendeletek megsértésével
keletkezett és a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő szabálysértési eljárásokat a
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény alapján kell lefolytatni, illetve végrehajtani.
11. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és kihirdetését követő harmadik
napon hatályát veszti.
(2) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévő hirdetőtábláján
történő – kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyzői feladatok ellátásával megbízott aljegyző

5. Napirendi pont: Döntés a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 2012. évi
pénzügyi támogatásáról a TKÜ bizottsági javaslat figyelembevételével.
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Szalay István polgármester:
Kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását és a helyi önszerveződő
közösségek, civil szervezetek 2012. évi pénzügyi támogatásáról a TKÜ bizottsági javaslattal
kapcsolatos esetleges módosító indítványok megtételét.
Oláh József képviselő:
Nekem személy szerint annyi volt a problémám a Társadalmi bizottsági ülésen, mikor a civil
szervezetek támogatásáról tettünk javaslatot a Testületnek, hogy a támogatásra benyújtott
pályázatokat nem kaptuk meg előre, hanem azok csak az ülés előtt kerültek kiosztásra.
Utólag átnézve a kérelmeket, több csoportnál nem tudtam pontosan kivenni, hogy milyen
helyi érdek megvalósítására is kérik valójában a támogatást. Az előterjesztésből pedig csak az
derült ki, hogy a Bizottság elnöke melyik csoportnak, mennyi támogatást javasol adni.
Van egy technikai észrevételem is, elírás történt az előterjesztésben a Birkózó Szakosztály
támogatásánál, mert abban 25.000,-Ft van írva, míg a Bizottság 50.000,-Ft-ot javasolt.
Kosibáné Makai Hajnalka, bizottsági tag:
Sajnálatos módon nem tudtam részt venni a Társadalmi Bizottság utolsó ülésén, mikor is a
civil szervezetek 2012. évi támogatására történt javaslattétel, ezért most szeretnék ezzel
kapcsolatosan észrevételt tenni. A Kakucs az Otthonunk Közhasznú Egyesületnél a Bizottság
az útiköltség és fásítás költségének támogatására tett javaslatot. Ez nagyon behatárolja a
szervezetek év közbeni tevékenységét, mert lehet, hogy esetleg kapnak növényeket
felajánlásként, így akkor vélhetően arra már nem akarnak költeni, de viszont elköltenék
másra, de így, hogy a pályázatban feltüntetett több célból néhány kiemelésre került, és a
támogatási szerződésbe csak azok lennének feltüntetve, mint támogatandó cél, úgy az nem túl
szerencsés, ezért kérem a testületet, hogy ezt gondolják át.
Szalay István polgármester:
Javasolom, hogy ne legyen kikötve hogy mire adunk támogatást. Minden szervezet arra költse
a pénzt, amit leírt a pályázatában, és hogy a pénzt a szervezetek milyen arányban költik el a
felsorolt célokra, az már legyen az ő dolguk.
Oláh József polgármester:
Egyetértek veled, ezt a mozgásteret minden szervezetnél meg kell hagynunk.
Kérdésem még, hogy a Kakucs az Otthonunk Közhasznú Szervezetnek (KAOKE) eddig a
programjai között szerepelt a 90 évesek köszöntése. Az előző Társadalmi bizottsági ülésen
felmerült, hogy ez állami feladat, azaz helyi szinten az Önkormányzat feladata. Eszerint az
Önkormányzat innentől kezdve rendezi a 90 évesek köszöntését?
Szalay István polgármester:
Véleményem szerint, ha a KAOKE a továbbiakban is szeretné a 90 éveseket köszönteni,
tegye, de akár csinálhatja az Önkormányzattal közösen is, vagy akár a KAOKE-n kívül más
szervezet is magára vállalhatja ezt a feladatot.
A szervezetektől függetlenül természetesen mi, az Önkormányzat dolgozói is felköszöntjük
idős lakótársainkat.
Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben foglaltak és az észrevételek
figyelembevételével a napirendi ponttal kapcsolatosan.
A következőkben egyenként felteszem a szervezetek támogatására tett bizottsági javaslatot
szavazásra.
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A 7 tagú Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2012. (05. 02.) számú Határozata:
A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi
támogatására általa kiírt pályázat alapján a
Vasas Kihelyezett Birkózó Szakosztály
pályázati kérelmét elfogadva,
50.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az önszerveződő közösséget
a 2012. évre vonatkozóan.
Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben benyújtott pályázatában
feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá.
A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a támogatás átvételét követően a helyi
önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 9/2012. (III. 14.)
önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A 7 tagú Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2012. (05. 02.) számú Határozata:
A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi
támogatására általa kiírt pályázat alapján a
Mazsorett csoport
pályázati kérelmét elfogadva,
95.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az önszerveződő közösséget
a 2012. évre vonatkozóan.
Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben benyújtott pályázatában
feltűntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá.
A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a támogatás átvételét követően a helyi
önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 9/2012. (III. 14.)
önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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A 7 tagú Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2012. (05. 02.) számú Határozata:
A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi
támogatására általa kiírt pályázat alapján a
Pest Megyei Roma Szervezet
pályázati kérelmét elfogadva,
50.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az önszerveződő közösséget
a 2012. évre vonatkozóan.
Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben benyújtott pályázatában
feltűntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá.
A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a támogatás átvételét követően a helyi
önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 9/2012. (III. 14.)
önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A 7 tagú Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2012. (05. 02.) számú Határozata:
A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi
támogatására általa kiírt pályázat alapján a
Kakucsi Gyerekek Országjáró Köre
pályázati kérelmét elfogadva,
50.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az önszerveződő közösséget
a 2012. évre vonatkozóan.
Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben benyújtott pályázatában
feltűntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá.
A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a támogatás átvételét követően a helyi
önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 9/2012. (III. 14.)
önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A 7 tagú Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozta:
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2012. (05. 02.) számú Határozata:
A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi
támogatására általa kiírt pályázat alapján a
Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
pályázati kérelmét elfogadva,
100.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az önszerveződő közösséget
a 2012. évre vonatkozóan.
Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben benyújtott pályázatában
feltűntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá.
A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a támogatás átvételét követően a helyi
önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 9/2012. (III. 14.)
önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A 7 tagú Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2012. (05. 02.) számú Határozata:
A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi
támogatására általa kiírt pályázat alapján a
Kakucsi Német Nemzetiségi Önkormányzat
pályázati kérelmét elfogadva,
50.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az önszerveződő közösséget
a 2012. évre vonatkozóan.
Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben benyújtott pályázatában
feltűntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá.
A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a támogatás átvételét követően a helyi
önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 9/2012. (III. 14.)
önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A 7 tagú Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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43/2012. (05. 02.) számú Határozata:
A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi
támogatására általa kiírt pályázat alapján a
Kakucs Községi SE Asztalitenisz Szakosztály
pályázati kérelmét elfogadva,
75.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az önszerveződő közösséget
a 2012. évre vonatkozóan.
Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben benyújtott pályázatában
feltűntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá.
A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a támogatás átvételét követően a helyi
önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 9/2012. (III. 14.)
önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A 7 tagú Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2012. (05. 02.) számú Határozata:
A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi
támogatására általa kiírt pályázat alapján a
Kakucsi Roma Testvérek Hagyományőrző Együttesének
pályázati kérelmét elfogadva,
20.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az önszerveződő közösséget
a 2012. évre vonatkozóan.
Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben benyújtott pályázatában
feltűntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá.
A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a támogatás átvételét követően a helyi
önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 9/2012. (III. 14.)
önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A 7 tagú Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2012. (05. 02.) számú Határozata:
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A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi
támogatására általa kiírt pályázat alapján a
Kakucs az Otthonunk Közhasznú Egyesület
pályázati kérelmét elfogadva,
200.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az önszerveződő közösséget
a 2012. évre vonatkozóan.
Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben benyújtott pályázatában
feltűntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá.
A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a támogatás átvételét követően a helyi
önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 9/2012. (III. 14.)
önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A 7 tagú Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2012. (05. 02.) számú Határozata:
A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi
támogatására általa kiírt pályázat alapján a
Kakucsi Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület
pályázati kérelmét elfogadva,
70.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az önszerveződő közösséget
a 2012. évre vonatkozóan.
Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben benyújtott pályázatában
feltűntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá.
A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a támogatás átvételét követően a helyi
önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 9/2012. (III. 14.)
önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A 7 tagú Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozta:
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2012. (05. 02.) számú Határozata:
A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi
támogatására általa kiírt pályázat alapján a
Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes
pályázati kérelmét elfogadva,
100.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az önszerveződő közösséget
a 2012. évre vonatkozóan.
Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben benyújtott pályázatában
feltűntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá.
A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a támogatás átvételét követően a helyi
önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 9/2012. (III. 14.)
önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A 7 tagú Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2012. (05. 02.) számú Határozata:
A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi
támogatására általa kiírt pályázat alapján a
Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület
pályázati kérelmét elfogadva,
200.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az önszerveződő közösséget
a 2012. évre vonatkozóan.
Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben benyújtott pályázatában
feltűntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá.
A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a támogatás átvételét követően a helyi
önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 9/2012. (III. 14.)
önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A 7 tagú Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2012. (05. 02.) számú Határozata:
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A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi
támogatására általa kiírt pályázat alapján a
Kakucsi Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub
pályázati kérelmét elfogadva,
125.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az önszerveződő közösséget
a 2012. évre vonatkozóan.
Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben benyújtott pályázatában
feltűntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá.
A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a támogatás átvételét követően a helyi
önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 9/2012. (III. 14.)
önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A 7 tagú Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2012. (05. 02.) számú Határozata:
A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi
támogatására általa kiírt pályázat alapján a
„A32”-es Postagalamb Sportegyesület
pályázati kérelmét elfogadva,
70.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az önszerveződő közösséget
a 2012. évre vonatkozóan.
Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben benyújtott pályázatában
feltűntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá.
A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a támogatás átvételét követően a helyi
önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 9/2012. (III. 14.)
önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A 7 tagú Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2012. (05. 02.) számú Határozata:
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A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi
támogatására általa kiírt pályázatokhoz kapcsolódóan akként döntött, hogy az Önkormányzat
a Kakucsi Öregfiúk Csapatát nem pénzbeli támogatásban részesíti, hanem a helyi
tornacsarnokot hetente 1 alkalommal - a sportcsarnok felügyeletével megbízott személlyel
egyeztetett időpontban -, sportolási célra ingyenes használatukba bocsátja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A 7 tagú Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2012. (05. 02.) számú Határozata:
A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi
támogatására általa kiírt pályázatokkal kapcsolatban úgy döntött, hogy a civil szervezetek
támogatására a 2012. évi költségvetésben elkülönített 1.355.000,-Ft-ból átcsoportosít
100.000,-Ft-ot a Bárdos Lajos Kamarakórus további támogatására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6. Napirendi pont: Döntés Kakucs község víziközműveinek a DAKÖV Kft-be történő
integrációjáról.
Szalay István polgármester:
Kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását és Kakucs község
víziközműveinek a DAKÖV Kft-be történő integrációjával kapcsolatos esetleges módosító
indítványok megtételét.
A Pénzügyi és Falufejlesztési bizottság javasolja a képviselő testületnek elfogadásra a község
víziközműveinek DAKÖV Kft-be történő integrációját. Ezzel kapcsolatosan a testületnek két
határozatot kell hoznia. Egyrészről, hogy az Önkormányzat, mint ellátásért felelős a
víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján kizárólag önkormányzati tulajdonú
víziközmű szolgáltató gazdasági társaság útján kívánja 2012. július 1-től a jövőre nézve
megoldani a település teljes körű víziközmű ellátását. Jelen esetben a DAKÖV Kft-vel.
Dönteni kell továbbá arról, hogy az Önkormányzat a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi
Kft-be, mint befogadó víziközmű társaságba integrálja a helyi települési víziközmű
szolgáltatási infrastruktúráját és szervezetét, s ennek megvalósítása érdekében úgy határoz,
hogy az Önkormányzat tagként/tulajdonosként 520.000,-Ft pénzbetéttel belép a DAKÖV Kftbe. Meg kell határozni továbbá, hogy fenti összeget a testület hogyan kívánja elkülöníteni.
Kérem a képviselőket, hogy amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdéseik,
észrevételeik nincsenek, úgy hozzák meg döntésüket.
A 7 tagú Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2012. (05. 02.) számú Határozata:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztéssel egyezően úgy határoz,
hogy az Önkormányzat, mint ellátásért felelős - a víziközművekről szóló 2011. évi CCIX.
törvény alapján - kizárólag önkormányzati tulajdonú víziközmű szolgáltató gazdasági társaság
útján kívánja 2012. július 1-től a jövőre nézve megoldani a település teljes körű víziközmű
ellátását és egyetért azzal, hogy a település ennek érdekében a DAKÖV Dabas és Környéke
Vízügyi Kft-be, mint befogadó víziközmű társaságba integrálja (törzstőke emelés) a helyi
települési víziközmű szolgáltatási infrastruktúráját és szervezetét, s ennek keretében a
személyi és tárgyi erőforrásokat a DAKÖV Kft. rendelkezésére bocsátja a későbbiekben
külön részletezett és pontosított társasági szerződés/beolvadási szerződés és szindikátusi
szerződés feltételei szerint, továbbá az önkormányzat, mint ellátásért felelős a DAKÖV Kftvel üzemeltetési (üzemeltetési/bérleti) szerződést köt 2012. július 1-től kezdődően
minimálisan 15 év időtartamra a helyi települési víziközmű szolgáltatások ellátására azzal,
hogy a DAKÖV Kft. a települési víziközmű szolgáltatás tekintetében általános jogutód lesz.
Végrehajtásért felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A 7 tagú Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2012. (05. 02.) számú Határozata:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 54/2012. (05. 02.) számú határozatában
már döntést hozott arról, hogy az Önkormányzat, mint ellátásért felelős a víziközművekről
szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján kizárólag önkormányzati tulajdonú víziközmű
szolgáltató gazdasági társaság útján kívánja 2012. július 1-től a jövőre nézve megoldani a
település teljes körű víziközmű ellátását és egyetértett azzal, hogy a település ennek
érdekében a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-be, mint befogadó víziközmű
társaságba integrálja a helyi települési víziközmű szolgáltatási infrastruktúráját és szervezetét,
s ennek megvalósítása érdekében úgy határoz, hogy az Önkormányzat tagként/tulajdonosként
520.000,-Ft, azaz ötszázhúszezer forint pénzbetéttel belép a DAKÖV Kft-be, továbbá
megerősíti azon döntését, hogy az Önkormányzat a DAKÖV Kft-vel üzemeltetési
(üzemeltetési/bérleti) szerződést köt 2012. július 1-től kezdődően a helyi települési víziközmű
szolgáltatások ellátására minimálisan 15 év időtartamra azzal, hogy a DAKÖV Kft. a
települési víziközmű szolgáltatás tekintetében általános jogutód lesz.
A képviselő-testület a határozatban megjelölt 520.000,-Ft-ot a 2012. évi költségvetésében az
ingatlanbevételek terhére elkülöníti.
Végrehajtásért felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont: Közoktatási és Esélyegyenlőségi helyzetelemzés és Terv elkészítésére
megbízási szerződés megkötése.
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Szalay István polgármester:
Kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását és a Közoktatási és
Esélyegyenlőségi helyzetelemzés és Terv elkészítésére történő megbízási szerződés
megkötésével kapcsolatos esetleges módosító indítványok megtételét.
Oláh József képviselő:
Ez a terv mennyiben különbözik a Hága Antónia által készített tervtől? Azt kell
módosítanunk?
Szalay István polgármester:
Az Önkormányzatnak kétévente új esélyegyenlőségi tervet és egyéb más terveket,
szabályzatokat kell készíttetnie, de ez a mostani, amiről döntenünk kell, ez egy új
esélyegyenlőségi terv lesz.
A Pénzügyi és Falufejlesztési bizottság javasolja, hogy a terv elkészítésére a megbízási
szerződés az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően kerüljön megkötésre.
Kérem a képviselőket, hogy amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdéseik,
észrevételeik nincsenek, úgy hozzák meg döntésüket.
A 7 tagú Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2012. (05. 02.) számú Határozata:
A Képviselő-testület utólagosan hozzájárul, hogy Szalay István polgármester úr az
Önkormányzat nevében a Grant Plus Kft-vel az alábbi szövegezésű szerződést megkötötte:
„MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
I.

Szerződő felek

Létrejött egyrészről
Kakucs Község Önkormányzata (Képviseletében: Szalay István polgármester)
Cím: 2366 Kakucs, Fő út 20., Továbbiakban: mint Megbízó
Másrészről
Grant Plus Kft. (Képviseletében: Kiss Attila ügyvezető)
Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 20., Adószám: 13916967-2-42, Továbbiakban: mint
Megbízott,
Együttesen szerződő felek között, az alulírt napon és helyen, a következő tartalommal és
feltételek mellett:
II.

Megállapodás tartalma

A Megbízó a következő feladatokkal látja el a Megbízottat:
1. Az KMOP-4.6.1 számú „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázattal
kapcsolatban:
- Pályázati dokumentációhoz szükséges, annak részét képező Közoktatási és
Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést és Tervet elkészíti 1 nyomtatott példányban a
Megbízó részére.
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III.
Szolgáltatás időpontja
1. A szerződés teljesítésének véghatárideje: 2012. 03.30.
A Megbízó előteljesítést elfogad.
IV.
Szolgáltatások díjazása
1. A II./1. pontban részletezett szolgáltatásért a Megbízó az alábbi megbízási díjat köteles a
Megbízott számlája alapján megfizetni:
- Közoktatási és Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Terv elkészítése 500.000.(azaz Ötszázezer) + Áfa forint, mely összegeket Megbízó köteles kifizetni 8
naptári napon belül a Megbízott részére.
2. A Megbízó köteles a fentiek szerint, a Megbízott által kiállított számlát 8 naptári napon
belül szakértői közreműködési díj címén a Megbízott 10405004-00025160-00000008
számlaszámára átutalni. Késedelmes fizetés esetén, Megbízott a jegybanki alapkamat
kétszeresét számolja fel Megbízó felé.
V.
Szerződő felek kötelezettségei
1. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződésben rögzített feladatok
elvégzése során egymással együttműködnek, egymásnak a pályázat elnyerése érdekében
kölcsönösen tájékoztatást nyújtanak. Megbízott a Megbízó által átadott anyagok
hitelességéért, pontosságáért felelősséget nem vállal.
2. Megbízó a szerződés aláírását követően köteles minden olyan dokumentumot a
Megbízott részére átadni, amelyek a szakértői anyag elkészítéséhez szükségesek, amely a
pályázat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
3. A Felek megállapodnak abban, hogy minden tudomásukra jutott információ az üzleti
titok körébe tartozik és azok csak a feladat végrehajtása érdekében, a felek érdekeit nem
sértő módon használhatják fel, harmadik fél számára csak a felek kölcsönös
hozzájárulásával adhatják ki.
4. Szerződő felek megállapodnak, és Megbízó hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízott a
megbízás ellátása körében más vállalkozó szakértőként történő bevonásával is élhet.
Megbízottat e vonatkozásában Megbízó felé tájékoztatási kötelezettség nem terheli.
Megbízott e vonatkozásban a közreműködőért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga
látta volna el.
VI.
Egyéb rendelkezések
1. Szerződő felek között a szerződéssel kapcsolatos közlés, felhívás, utasítás illetve ezek
elfogadó nyilatkozatok csak írásban (fax, levél, e-mail) érvényes.
2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésre
vonatkozó előírásai a mérvadók.
3. Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy bírják az általuk képviselt Önkormányzat
Képviselő-testületének és a gazdasági társaság ügydöntő szervezetének hozzájárulását a
jelen szerződés megkötéséhez.
Fenti szerződést a felek elolvasták, és mint akaratukkal egyezőt az alulírt napon és helyen
cégszerűen aláírásukkal jóváhagyólag ellátták.”
A Képviselő-testület a határozatban megjelölt 500.000,-Ft + ÁFA összeget a 2012. évi
költségvetésében az ingatlanbevételek terhére elkülöníti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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A 7 tagú Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2012. (05. 02.) számú Határozata:
A Képviselő-testület utólagosan hozzájárul, hogy Szalay István polgármester úr az
Önkormányzat nevében a Grant Plus Kft-vel az alábbi szövegezésű szerződést megkötötte:
„MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
I.

Szerződő felek

Létrejött egyrészről
Kakucs Község Önkormányzata (Képviseletében: Szalay István polgármester)
Cím: 2366 Kakucs, Fő út 20., Továbbiakban: mint Megbízó
Másrészről
Grant Plus Kft. (Képviseletében: Kiss Attila ügyvezető)
Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 20., Adószám: 13916967-2-42, Továbbiakban: mint
Megbízott,
Együttesen szerződő felek között, az alulírt napon és helyen, a következő tartalommal és
feltételek mellett:
II.
Megállapodás tartalma
1. Az KMOP-4.6.1 számú „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázattal
kapcsolatban:
- Pályázati dokumentációhoz szükséges, annak részét képező Megvalósíthatósági
Tanulmányt elkészíti 1 nyomtatott példányban a Megbízó részére.
III.
Szolgáltatás időpontja
1. A szerződés teljesítésének véghatárideje: 2012.03.30.
A Megbízó előteljesítést elfogad.
IV.
Szolgáltatások díjazása
1. A II./1. pontban részletezett szolgáltatásért a Megbízó az alábbi megbízási díjat köteles a
Megbízott számlája alapján megfizetni:
- 500.000.- (azaz Ötszázezer) + ÁFA forint, mely összeget Megbízó köteles
kifizetni 8 naptári napon belül a Megbízott részére.
2. A Megbízó köteles a fentiek szerint, a Megbízott által kiállított számlát 8 naptári napon
belül szakértői közreműködési díj címén a Megbízott 10405004-00025160-00000008
számlaszámára átutalni. Késedelmes fizetés esetén, Megbízott a jegybanki alapkamat
kétszeresét számolja fel Megbízó felé.
V.

Szerződő felek kötelezettségei

1. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződésben rögzített feladatok
elvégzése során egymással együttműködnek, egymásnak a pályázat elnyerése érdekében
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kölcsönösen tájékoztatást nyújtanak. Megbízott a Megbízó által átadott anyagok
hitelességéért, pontosságáért felelősséget nem vállal.
2. Megbízó a szerződés aláírását követően köteles minden olyan dokumentumot a Megbízott
részére átadni, amelyek a szakértői anyag elkészítéséhez szükségesek (testületi határozat,
engedélyes tervdokumentáció, stb.), valamint valamennyi igazolást és nyilatkozatot
beszerezni, amely a pályázat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
3. A Felek megállapodnak abban, hogy minden tudomásukra jutott információ az üzleti titok
körébe tartozik és azok csak a feladat végrehajtása érdekében, a felek érdekeit nem sértő
módon használhatják fel, harmadik fél számára csak a felek kölcsönös hozzájárulásával
adhatják ki.
4. Szerződő felek megállapodnak, és Megbízó hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízott a
megbízás ellátása körében más vállalkozó szakértőként történő bevonásával is élhet.
Megbízottat e vonatkozásában Megbízó felé tájékoztatási kötelezettség nem terheli.
Megbízott e vonatkozásban a közreműködőért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta
volna el.
VI.

Egyéb rendelkezések

1. Szerződő felek között a szerződéssel kapcsolatos közlés, felhívás, utasítás illetve ezek
elfogadó nyilatkozatok csak írásban (fax, levél, e-mail) érvényes.
2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó
előírásai a mérvadók.
3. Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy bírják az általuk képviselt Önkormányzat
Képviselő-testületének és a gazdasági társaság ügydöntő szervezetének hozzájárulását a jelen
szerződés megkötéséhez.
Fenti szerződést a felek elolvasták, és mint akaratukkal egyezőt az alulírt napon és helyen
cégszerűen aláírásukkal jóváhagyólag ellátták.”
A Képviselő-testület a határozatban megjelölt 500.000,-Ft + ÁFA összeget a 2012. évi
költségvetésében az ingatlanbevételek terhére elkülöníti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
8. Napirendi pont: Döntés az Önkormányzat Kakucs 0140/2. hrsz-ú, 5485 m2 területű út
művelési ágú, külterületi ingatlanának bővítéséről.
Szalay István polgármester:
Kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását és a Kakucs 0140/2. hrsz-ú, 5485
m2 területű út művelési ágú, külterületi ingatlan bővítésével kapcsolatos esetleges módosító
indítványok megtételét.
Amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdések, észrevételek nincsenek, úgy kérem a
képviselőket, hogy döntsenek a napirendi ponttal kapcsolatosan.
A 7 tagú Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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57/2012. (05. 02.) számú Határozata:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat nevében ezúton
elfogadta 166 m2 külterületi területrész önkormányzati tulajdonba adását ajándék jogcímén a
Kakucs 0173/8. hrsz-ú, 1 ha 3543 m2 területű, udvar művelési ágú, külterületi ingatlanból a
az alábbi szerződéstervezetben foglaltak szerint:
„TELEKHATÁR-MÓDOSÍTÁSSAL VEGYES
AJÁNDÉKOZÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről Varró Tamás László (….) és Varró László (….) és Varró János
(….), valamint Varró Jánosné ….) a továbbiakban Ajándékozók,
másrészről a Kakucs Község Önkormányzata (2366 Kakucs, Fő u. 20. Képviseli: Szalay
István polgármester, törzskönyvi azonosító szám: 734653), a továbbiakban Megajándékozott
között az alábbi feltételek szerint:
1. Varró Tamás László és Varró László ajándékozók kizárólagos osztatlan közös tulajdonát
képezi ½-ed – ½-ed arányban a Kakucs 0173/8. hrsz-ú, 1 ha 3543 m2 területű, kivett udvar
művelési ágú külterületi ingatlan, mely ingatlant Varró János és Varró Jánosné ajándékozók
holtig tartó haszonélvezeti joga terheli a teljes ingatlanra vonatkozóan. Az ingatlan egyébként
tehermentes.
A megajándékozott kizárólagos tulajdonát képezi a Kakucs 0140/2. hrsz-ú, 5485 m2 területű,
kivett út művelési ágú külterületi ingatlan, melyet vezetékjog terhel, jogosultja az ELMŰ
Hálózati Elosztó Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74., törzsszám: 13804983, a vázrajzon
megjelölt területre VMB-145/2009.)
A tulajdonosok ezen ingatlant megoszttatták és a megosztás révén kialakításra kerültek az
alábbi ingatlanok:
Kakucs 0140/2. hrsz, 5651 m2, út műv. ág,
+ 166 m2 terület,
Kakucs 0173/8. hrsz., 1 ha 3377 m2, udvar műv. ág, - 166 m2 terület.
A változási vázrajz, melynek száma: 5-.1064./2011 E-.3/2011. jelen szerződés
elválaszthatatlan mellékletét képezi.
2. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a változás révén kialakításra került Kakucs
0140/2. hrsz-ú, 5651 m2 területű, út művelési ágú külterületi ingatlan változatlan tulajdoni
állással a megajándékozott kizárólagos tulajdonában marad, illetőleg kerül, az eredeti
ingatlant terhelő vezetékjoggal terhelten, az ehhez szükséges 166 m2 területrészt az
ajándékozók: Varró Tamás László és Varró László tulajdonosok jelen szerződéssel,
ajándékozás jogcímén a megajándékozott kizárólagos tulajdonába adja, mindennemű
jogkikötés és jogfenntartás nélkül, tehermentesen.
Varró János és Varró Jánosné ajándékozók, mint ezen ingatlanrész holtig tartó haszonélvezeti
jog jogosultjai a tehermentes elidegenítéshez ezúton hozzájárulnak, hozzájárulnak ahhoz,
hogy a tulajdonjog-változás ingatlan-nyilvántartásban való átvezetésével egyidejűleg holtig
tartó haszonélvezeti joguk ezen ingatlanrész vonatkozásában törlésre kerüljön az ingatlannyilvántartásban.
Az Ajándékozók tulajdonjoguk fennállásáért, átruházásáért, az ingatlanrész per-, teher-, és
igénymentességéért szavatolnak.
3. A Megajándékozott kijelenti, hogy az ajándékot köszönettel elfogadja. A szerződő felek
egybehangzóan kijelentik, hogy az ajándékozás célja az útvonal módosított kialakítása és a
kialakuló kereszteződés beláthatóságának biztosítása.
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4. A szerződő felek az ajándék értékét kölcsönös megegyezéssel 16.600,-Ft-ban, azaz
Tizenhatezer-hatszáz forintban állapítják meg, tekintettel a helyben kialakult szokásos
forgalmi értékre.
5. A birtokbaadás a szerződés aláírása előtt megtörtént, a megajándékozott birtokbaadástól
jogosult az ingatlanrész használatára és hasznosítására, illetve viseli az ingatlanrésszel
kapcsolatosan felmerülő terheket.
6. A szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésben foglaltak, valamint a
mellékelt változási vázrajzok alapján az ingatlanok megosztása az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezhető, ezzel egyidejűleg a kialakításra került Kakucs 0140/2. hrsz-ú, út művelési ágú,
külterületi ingatlan, 5651 m2 területnagysággal (+166 m2) a megajándékozott tulajdonaként
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető az eredeti ingatlant terhelő vezetékjoggal terhelten, a
kialakításra került 0173/8. hrsz-ú, udvar művelési ágú, külterületi ingatlan, 1 ha 3377 m2
területnagysággal (- 166 m2) változatlan tulajdoni állással az ajándékozók tulajdonába,
illetőleg holtig tartó haszonélvezeti jogukba visszajegyezhetők az ingatlan-nyilvántartásba.
7. A Megajándékozott kijelenti, hogy az ingatlant ismeri, annak állagával, állapotával
tisztában van.
8. Valamennyi ajándékozó kijelenti, hogy ő devizabelföldinek minősülő magyar
állampolgár, a megajándékozott képviselője kijelenti, hogy a megajándékozott jogi
személyiséggel rendelkező önkormányzat.
9. A Megajándékozott ezúton meghatalmazza Dr. Kucsera Sebestyén ügyvédet (2366
Kakucs, Rónay Gy. u. 2.) jelen szerződés elkészítésére, ellenjegyzésére és a tulajdonjogváltozás stb. ingatlan-nyilvántartásban történő átvezettetésére.
10. A Megajándékozott kötelezettséget vállal arra, hogy 30 napon belül intézkedik a
megosztás engedélyeztetésére, ingatlan-nyilvántartásba történő átvezettetésére, ezzel
egyidejűleg a tulajdonjog-változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezettetésére, valamint
a holtig tartó haszonélvezeti jogok törlésére, az ebből eredő igazgatás-szolgáltatási díjat
megfizeti.
11. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályi rendelkezéseket kell
alkalmazni.
Jelen szerződést a felek akaratukkal megfelelőnek találva, elolvasás után jóváhagyólag
aláírták.”
A Testület a szerződés megkötésére meghatalmazza Szalay István polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos
9. Napirendi pont: Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás támogatási kérelme.
Szalay István polgármester:
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Kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását és az Ország Közepe Többcélú
Kistérségi Társulás támogatási kérelmével kapcsolatos esetleges módosító indítványok
megtételét.
A Pénzügyi és Falufejlesztési bizottság javasolja, hogy 50.000,-Ft összegű támogatást
nyújtsunk a Kistérségi Fúvószenekarnak.
Amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdések, észrevételek nincsenek, úgy kérem a
képviselőket, hogy döntsenek a napirendi ponttal kapcsolatosan.
A 7 tagú Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2012. (05. 02.) számú Határozata:
A Képviselő-testület felhatalmazza Szalay István polgármestert, hogy az Ország Közepe
Többcélú Kistérségi Társulás elnökével a Kistérségi Fúvószenekar támogatásával
kapcsolatban az alábbi tartalmú szerződést kösse meg:
„TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS, amely létrejött egyrészről
Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás képviseletében Kőszegi Zoltán elnök (Adószám: 15590033-2-13, cím: 2370 Dabas, Szent István u. 67. ) -, mint támogatott
(továbbiakban: Támogatott), másrészről
Kakucs Község Önkormányzata képviseletében Szalay István polgármester - (Adószám:
15734659-1-13, székhely: 2366 Kakucs, Fő utca 20.) -, mint támogató (továbbiakban:
Támogató), között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 58/2012. (05. 02.) számú
határozatában döntött arról, hogy az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás által
létrehozott Kistérségi Fúvószenekar részére, a zenekar fenntartásával kapcsolatban
felmerülő költségek támogatására 50.000,-Ft (azaz ötvenezer forint) vissza nem térítendő
támogatást nyújt.
2.) A támogatás a Támogatott OTP Bank Dabasi Fiókjánál vezetett 11742032-15590033
számú bankszámlájára kerül utalásra egyösszegben.
3.) Az átadott támogatási összegről a Támogatott a Támogató felé elszámolni köteles.
4.) Az elszámolás módja a Kistérségi Fúvószenekar költségeinek fedezését igazoló számlák
másolatának leadásával történik a Pénzügyi Osztály számára.
5.) A támogatás elszámolásának végső határideje 2012. december 31.
Jelen támogatási szerződést a Társulás és az Önkormányzat, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
dátum…
Kőszegi Zoltán elnök
Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás

Szalay István polgármester
Kakucs Önkormányzata

A Támogató nevében ellenjegyzi:
…………………………………………….”
Határidő: a támogatás összegének átutalására jelen határozat elfogadásától számított 30 nap
Felelős: polgármester
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10. Napirendi pont: Egyebek
Szalay István polgármester:
Dabas Város Önkormányzata az „Együtt” Segítőszolgálat Társulási Szerződésének
módosítására vonatkozóan előterjesztést küldött meg minden, a társulásban részt vevő
önkormányzat részére.
Az előterjesztésben foglaltak szerint a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatával
kötött társulási megállapodást módosítanunk kell. A megállapodás módosítását indokolja a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3)
bekezdése, mely szerint: „Ha önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás
gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt
települési önkormányzat – a társulási megállapodásban meghatározottak szerint – a nyújtott
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.” Ennek
megfelelően kijelölésre került, hogy Dabas Város Önkormányzata alkothat rendeletet e
tárgykörben.
A helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény 4. § (1) bekezdése alapján a társulásban részt vevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a megállapodás
módosításához. A leírtaknak megfelelően elkészült a módosított társulási megállapodás,
illetve a megállapodást módosító okirat.
A megállapodás lényeges módosításai az alábbiak:
1. Módosul a társulási megállapodás 4. pontjában a társulás tevékenységi köre, a
szakfeladat és szakágazat új szakfeladati rend szerint kerül be.
2. A társulási megállapodás kiegészül azzal, hogy a gyermekvédelmi, gyermekjóléti
ellátások tekintetében Dabas Város Önkormányzata alkot rendeletet.
Amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdések, észrevételek nincsenek, úgy kérem a
képviselőket, hogy döntsenek a napirendi ponttal kapcsolatosan.
A 7 tagú Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozta:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2012. (05. 02.) számú Határozata:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Társult Önkormányzatok
„Együtt” Segítőszolgálata társulás
- társulási megállapodásának módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti
tartalommal, valamint a
- társulási megállapodásának egységes változatát a határozat 2. számú melléklete
tartalommal.
Határidő: 2012. május 30.
Felelős: polgármester, jegyző
1. számú melléklet az 59/2012. (05. 02.) számú Határozathoz:
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TÁRSULT ÖNKORMÁNYZATOK "EGYÜTT" SEGÍTŐSZOLGÁLATA
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁT (TOVÁBBIAKBAN: TÁRSULÁSI
MEGÁLLAPODÁS) MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A megállapodás preambulumának található „továbbá a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 9-15. §-aiban foglalt rendelkezések”
szövegrész helyébe a „továbbá a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
szóló 1997. évi CXXXV. törvény 9-16. §-aiban foglalt rendelkezések” szövegrész lép.
1.

A Társulási megállapodás 4. pontjában szereplő

„4. A társulás tevékenységi köre:
Alaptevékenysége:
889900 M. n. s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
-

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889926 Közösségi szolgáltatás (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)

A társulás vállalkozási tevékenységet nem végez.
A Társult Önkormányzatok "Együtt" Segítőszolgálatai az 1993. évi III. tv. (Sztv.), az 1/2000
(I.7.) SzCsM rendelet, és az 1997. évi XXXI. tv. (Gyer.) alapján, valamint az ezekhez
kapcsolódó jogszabályok alapján biztosítja az alábbi feladatok ellátását:
-

az Sztv. 62. §-ában meghatározott étkeztetés

-

az Sztv. 63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtást

- az Sztv. 65. §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtást (ellátási terület:
Dabas)
-

az Sztv. 64. §-ában meghatározott családsegítést

-

a Gyer. 39-40. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgálatot

- az Sztv. 65/A szakaszában meghatározott közösségi ellátások (kivéve szenvedélybetegek
alacsonyküszöbű ellátása, ellátási terület Dabas)
A Társult Önkormányzatok "Együtt" Segítőszolgálatai működése során folyamatosan
biztosítani kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki
szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről
szóló 188/1999. (XII.16.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük ellenőrzéséről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM
rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV.30.) NM rendelet, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
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vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII.18.) Korm. rendelet, valamint a szakmai
képesítésre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások érvényesítését.”
szövegrész helyébe a
„4. A társulás tevékenységi köre:
Alaptevékenysége:
889900 M. n. s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
-

841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889926 Közösségi szolgáltatás (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)
8890102 Családi napközi

A társulás vállalkozási tevékenységet nem végez.
A Társult Önkormányzatok "Együtt" Segítőszolgálatai az 1993. évi III. tv. (Sztv.), az 1/2000
(I.7.) SzCsM rendelet, és az 1997. évi XXXI. tv. (Gyer.) alapján, valamint az ezekhez
kapcsolódó jogszabályok alapján biztosítja az alábbi feladatok ellátását:
-

az Sztv. 62. §-ában meghatározott étkeztetés

-

az Sztv. 63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtást

- az Sztv. 65. §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtást (ellátási terület:
Dabas)
-

az Sztv. 64. §-ában meghatározott családsegítést

-

a Gyer. 39-40. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgálatot

- az Sztv. 65/A szakaszában meghatározott közösségi ellátások (kivéve szenvedélybetegek
alacsonyküszöbű ellátása, ellátási terület Dabas)
-

Gyer 43. § családi napközi biztosítása ellátási szerződés alapján,

A Társult Önkormányzatok "Együtt" Segítőszolgálatai működése során folyamatosan
biztosítani kell a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és
ellenőrzéséről szóló 1321/2009. (XII.29.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük ellenőrzéséről szóló 1/2000. (I.7.)
SzCsM rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV.30.) NM rendelet, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII.18.) Korm. rendelet, valamint a szakmai
képesítésre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások érvényesítését.”
szövegrész lép.
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2.

A Társulási megállapodás Záró rendelkezéseiben szereplő

„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
92. §-a alapján a tagönkormányzatok Dabas Város Önkormányzatát bízza meg a rendelet
megalkotására.”
szövegrész helyébe a
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
92. §-a alapján, továbbá a gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen nyújtott ellátásokról,
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-a alapján a tagönkormányzatok Dabas
Város Önkormányzatát bízzák meg a rendelet megalkotására.”
szövegrész lép.
A társulási megállapodást módosító okiratot annak elolvasása, tartalmának megértése után a
polgármesterek és jegyzők, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt saját
kezűleg aláírták.
Jelen megállapodás 2012. ………………. hatályos.
2012. ………………….
……………………………………………
Dabas Város Polgármestere

ph ……………………………………………..
Dabas Város Jegyzője

……………………………………………
Inárcs Község Polgármestere

ph ……………………………………………..
Inárcs Község Jegyzője

……………………………………………
Kakucs Község Polgármestere

ph ……………………………………………..
Kakucs Község Jegyzője

…………………………………………..
Újhartyán Község Polgármestere

ph ……………………………………………..
Újhartyán Község Jegyzője

………………………………………….
Újlengyel Község Polgármestere

ph ……………………………………………..
Újlengyel Község Jegyzője

2.

számú melléklet az 59/2012. (05. 02.) számú Határozathoz:
MEGÁLLAPODÁS
(módosított, egységes szerkezetben)
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TÁRSULT ÖNKORMÁNYZATOK "EGYÜTT" SEGÍTŐSZOLGÁLATA
TÁRSULÁSÁRÓL
Dabas Város Önkormányzatának, Inárcs Község Önkormányzatának, Kakucs Község
Önkormányzatának,
Újhartyán
Község
Önkormányzatának,
Újlengyel
Község
Önkormányzatának Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (továbbiakban: Ötv.) 43.§, továbbá a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 9-16. §-aiban foglalt rendelkezések
alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62-65/A
§-aiban meghatározott kötelező szociális alapellátások, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40 §-ában meghatározott
gyermekjóléti szolgálati feladatainak közös megvalósítása érdekében családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat közös fenntartásában állapodtak meg 2006. január 30-ai hatállyal,
határozatlan időtartamra. A társult önkormányzatok a köztük létrejött megállapodást az
alábbiak szerint módosítják és egységes szerkezetbe foglaltan adják ki:
A társulás neve, székhelye:
Neve: Társult Önkormányzatok "Együtt" Segítőszolgálata
Székhelye: 2373 Dabas, Áchim u. 6.
Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe
2. A társulás tagjainak neve, telephelyei:
2.1. A társulás tagjai (alapítói):
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2370 Dabas, Szent István tér 1/b.
Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2365 Inárcs, Rákóczi u. 4.
Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2366 Kakucs, Fő u. 20.
Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2367 Újhartyán, Fő út 21.
Újlengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2724 Újlengyel, Kossuth L. u. 69.
2.2. A társulás irányító szervének neve, székhelye:
Társult Önkormányzatok”Együtt” Segítőszolgálata
Társulási Tanács)
2373 Dabas, Áchim u. 6.

Társulási Tanácsa (továbbiakban:

2.3. A társulási megállapodás határozatlan időtartamú
2.4. A társulás önálló jogi személy, döntéshozó szerve a Társulási Tanács
2.5. A társulás besorolása gazdálkodása alapján: önállóan működő
A társulás pénzügyi, számviteli és gazdálkodási feladatait az önállóan működő és gazdálkodó
Dabas Város Polgármesteri Hivatala látja el. A társulás gazdálkodására a költségvetési
szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, költségvetési rend szerint
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gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv. A társulás és a közös
fenntartású intézmény éves költségvetése és zárszámadása Dabas Város Képviselőtestületének költségvetési és zárszámadási rendeletébe épül be, a fenntartói jogokat a
Társulási Tanács gyakorolja.
A társulás költségvetésével kapcsolatos felügyelet rendjét a Társulási Tanács gyakorolja.
3. A társulás célja:
A társult önkormányzatok közös összefogással a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62-65./A §-ában meghatározott feladatok teljesítésére,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
39-40. §-aiban meghatározott gyermekjóléti szolgálat működtetésének hatékonyabb ellátására
szerződnek.
A közös feladat megvalósítás lehetővé teszi, hogy a fenntartással járó fajlagos költségek
csökkenjenek az által, hogy az állami költségvetésből juttatott normatívára, és az Ország
Közepe Többcélú Kistérségi Társulás - mint a tevékenység koordinátora - által igényelt
kiegészítő normatív támogatásra jogosulttá váljon.
4. A társulás tevékenységi köre:
Alaptevékenysége:
889900 M. n. s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
-

841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889926 Közösségi szolgáltatás (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)
8890102 Családi napközi

A társulás vállalkozási tevékenységet nem végez.
A Társult Önkormányzatok "Együtt" Segítőszolgálatai az 1993. évi III. tv. (Sztv.), az 1/2000
(I.7.) SzCsM rendelet, és az 1997. évi XXXI. tv. (Gyer.) alapján, valamint az ezekhez
kapcsolódó jogszabályok alapján biztosítja az alábbi feladatok ellátását:
-

az Sztv. 62. §-ában meghatározott étkeztetés

-

az Sztv. 63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtást

- az Sztv. 65. §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtást (ellátási terület:
Dabas)
-

az Sztv. 64. §-ában meghatározott családsegítést

-

a Gyer. 39-40. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgálatot

- az Sztv. 65/A szakaszában meghatározott közösségi ellátások (kivéve szenvedélybetegek
alacsonyküszöbű ellátása, ellátási terület Dabas)
-

Gyer 43. § családi napközi biztosítása ellátási szerződés alapján,
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A Társult Önkormányzatok "Együtt" Segítőszolgálatai működése során folyamatosan
biztosítani kell a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és
ellenőrzéséről szóló 1321/2009. (XII.29.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük ellenőrzéséről szóló 1/2000. (I.7.)
SzCsM rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV.30.) NM rendelet, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII.18.) Korm. rendelet, valamint a szakmai
képesítésre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások érvényesítését.
5. Az intézmény feladat ellátását szolgáló vagyon, pénzügyi hozzájárulás, ellenőrzés:
5.1.
a. A feladat ellátását szolgáló vagyont a tagok biztosítják, a vagyon feletti rendelkezési
jogosultság a tagokat hozzájárulásuk arányában illeti meg. Az intézmény működéséhez
szükséges anyagi eszközöket a fenntartók (Társulási megállapodás alapján a társult helyi
önkormányzatok) a települések lakosságszámának arányában biztosítják részben az állami
költségvetésből jutatott normatívákból, részben az Ország Közepe Többcélú Kistérségi
Társulás által igényelt kiegészítő normatív támogatásból, illetve egyéb forrásból.
b. A társult felek megállapodnak, hogy a személyi kiadásokat az Ország Közepe Többcélú
Kistérségi Társulás által igényelt kiegészítő normatív támogatás településekre eső részével
csökkentve havonta folyósítják Dabas Város Önkormányzata, mint székhely település részére.
c. Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás a feleket írásban értesíti a kiegészítő
normatív támogatás mértékéről.
d. A dologi kiadásokat a társult felek közigazgatási területükre vonatkozólag az állami
költségvetésből igényelt és az önkormányzatok egyéb forrásaiból finanszírozza. A dologi
kiadások mértékét minden szervezeti egység az illetékes önkormányzatokkal egyetértésben
saját maga határozza meg.
e. A Társult Önkormányzatok "Együtt" Segítőszolgálatai költségvetése Dabas Város
Önkormányzata éves költségvetési rendeletébe épül be. Az intézmény vezetője a mindenkori
hatályos költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
f. A társulás megszűnése esetén a Ptk. Közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai
szerint járnak el az alábbiak figyelembevételével:
- A családsegítő és gyermekvédelmi feladatok megvalósítását célzó ingatlanokba,
használatra biztosított helyiségekben lévő többlet berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan
tulajdonosát illetik meg.
- A helyszíni feladatellátáshoz a társult községi önkormányzat által saját pénzeszközeikből
beszerzett berendezési, felszerelési tárgyak tulajdonjoga változatlanul a társult
önkormányzatot illeti meg.
5.2. A tagönkormányzatok által a megállapodás 5.1. pontja alapján vállalt pénzügyi
hozzájárulás határidőre történő befizetésének nem teljesítése esetén a határidő lejárta utáni 30
nappal fizetési felszólítás kiküldésére kerül sor. Amennyiben a társulás tagja a fizetési
felszólítást követő 30 napon belül nem egyenlíti ki tartozását, úgy a tartozás kiegyenlítéséig a
mindenkori jegybanki alapkamat kerül késedelmi kamatként felszámolásra. Amennyiben a
társulás tagja egy hónapon belül nem egyenlíti ki tartozását, a társulás tagjával szemben
azonnali beszedési megbízás kerül kiadásra.
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5.3. Amennyiben a tagönkormányzat a fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési
kötelezettségét nem teljesíti a társulás székhelye szerinti önkormányzat a fizetési határidőt
követő 15. naptól a fizetési kötelezettséget nem teljesítő önkormányzat által a pénzforgalmi
szolgáltatójának adott felhatalmazása alapján beszedési megbízás benyújtására jogosult. Ha a
székhely tagönkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének,
úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal
felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen a korábbi székhely
önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazása alapján beszedési
megbízást nyújtson be.
5.4. A társulás ellenőrzését az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás látja el.
Az ellenőrzés rendje, módja: A Társulás szakmai és gazdasági ellenőrzését éves ellenőrzési
ütemterv alapján az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás által delegáltakból álló 3
tagú ellenőrző szerv végzi. A delegáltak személyére a Társulás tesz javaslatot. A delegáltak
közül egy tagnak az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás mindenkori
munkaszervezetéből, a további két tagnak pedig a Társulás tagjai által javasolt személyek
közül kell kikerülnie. Az ellenőrzési ütemtervről egyben a delegáltak személyéről – a
javaslatok figyelembe vételével - az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás - minden év
február 28-ig - határozattal dönt. Az ellenőrzésről összefoglaló készül, melynek elfogadásáról
- az ellenőrzést követő év március 31-ig - az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás
határozattal dönt.
6. A társulás szervezete:
Társulási Tanács:
A társult Képviselő-testületek - a mindenkori polgármesterekből - 5 főből álló Társulási
Tanácsot hoznak létre. Dabas Város Önkormányzatának mindenkori polgármesterét a
szavazatok 49 %-a illeti meg. A Társulási Tanács többi tagja a szavazatok 51 %-ával
költségvetési hozzájárulásuk arányában rendelkezik.
A társulás vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje, az intézmény képviseletére
jogosult személy:
A Társulási Tanács elnöke, elnökhelyettese:
A Társulási Tanács elnökét a társulás tagjait képviselő polgármesterek maguk közül
választják, az önkormányzati választási ciklus idejére. Az elnök helyettesítésére a tagok
évente sorosan egy elnökhelyettest választanak meg. A társulást az elnök, akadályoztatása
esetén az elnökhelyettes képviseli, és látja el az ülés összehívásával, levezetésével kapcsolatos
teendőket.
7. A társulási tanács működésének szabályai:
A Társulási Tanács döntését ülésen, határozattal hozza.
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha legalább 3 tagja jelen van. A határozatképesség
akkor állapítható meg, ha a 3 tag között mindenkor jelen van a szavazatok 49%-val
rendelkező tag.
Szavazni személyesen vagy a társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes képviselő
útján lehet.
A javaslat elfogadásához a tagok által képviselt szavazati arány 50%-át képviselő tagoknak és
további egy tagnak az "igen" szavazata szükséges.
Az ülést össze kell hívni:
a) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal
b) a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára
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c) az illetékes helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv vezetőjének
a kezdeményezésére.
A Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyvet az elnök és a tanács jelen lévő tagjai írják
alá.
A Társulási Tanács jegyzőkönyvének elkészíttetéséről, az illetékes helyi önkormányzatok
törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv vezetőjének - 15 napon belüli - megküldéséről a
tanács elnöke gondoskodik.
A társulási tanács zavartalan működéséhez szükséges ügyviteli teendőket az Ország Közepe
Többcélú Kistérségi Társulás látja el.
A Társulási Tanács tagjai évente egy alkalommal - a jövő évi költségvetési koncepció készítés
időszakában - beszámolnak Képviselő-testületeiknek a társulás működéséről,
tevékenységéről.
8.

A társulásra átruházott hatáskörök:

A társult Képviselő-testületek - önkormányzati rendelet egyidejű alkotásával vagy
módosításával, illetve szervezeti és működési szabályzatuk módosításával - az alábbi
hatáskörök gyakorlását ruházzák át a társulásra, melyekben való döntési jogkör a Ttv. 11. §-a
szerint a Társulási Tanácsot illeti meg:
- A Társult Önkormányzatok "Együtt" Segítőszolgálatai intézményvezetőjét a Társulási
Tanács a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiírt pályázat alapján nevezi ki. Az
intézményvezetővel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat Társulási Tanács elnöke látja el.
Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A
társulásban részt vevő önkormányzatok polgármestereit egyetértési jog illeti meg az adott
települést képviselő közalkalmazott kinevezése tekintetében.
-

Az intézmény alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása.

- Az intézmény költségvetési és zárszámadási tervezetének elfogadása, mely azt követően
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési, zárszámadási rendeletével
kerül megalkotásra. Az intézmény költségvetésének év közbeni módosítása esetén azonos
eljárási rend irányadó.
9.

A társulás, tagsági jogviszony megszűnése, csatlakozás a társuláshoz:

Jelen társulási megállapodás - társulás megszűnik:
- a társulásban részt vevő Képviselő-testületek általi közös megegyezéssel történő
megszüntetéssel,
-

amennyiben a tagok száma - felmondás következtében - egyre csökken,

-

a bíróság jogerős döntése alapján.

- A társulási megállapodást a tagnak felmondani a naptári év utolsó napjával - december 31ei - hatállyal lehet, melyet tartalmazó minősített többséggel meghozott Képviselő-testületi
határozatot 3 hónappal korábban kell meghozni, és a társult Képviselő-testületekkel közölni.
- Év közben történő felmondás joga kizárólag a többi társult Képviselő-testület minősített
többséggel hozott, a felmondáshoz hozzájárulást tartalmazó döntése esetén gyakorolható,
válik érvényessé.
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- A társult Képviselő-testületek több mint a fele - 3 Képviselő-testület - minősített
többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja azt a
tagot, mely a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségnek nem tesz eleget.
A kizárást megelőzően a Társulási Tanács legalább 2 ízben határidő kitűzésével hívja fel az
érintett Képviselő-testületet kötelezettségei teljesítésére.
- A társuláshoz más, a dabasi kistérségben elhelyezkedő, a megállapodás 4. pontjában
meghatározott feladatok közül legalább kettőt ellátó önkormányzat is csatlakozhat. A
csatlakozás feltétele, hogy az érintett önkormányzat elfogadja és magára nézve kötelezőnek
ismerje el jelen megállapodás tartalmát. A csatlakozás elfogadásáról a Társulás tagjai a
szándéknyilatkozat megérkezésétől számított legkésőbb 3 hónapon belül döntenek. A
Társuláshoz csatlakozni a szándéknyilatkozat Társulási Tanácshoz történő beérkezését
követő naptári év kezdetén, január 1-jei hatállyal lehet.
10. A Társulás foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya köztisztviselő, melyekre a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó, továbbá közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási
jogviszony) az irányadó.
Záró rendelkezések:
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
92. §-a alapján, továbbá a gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen nyújtott ellátásokról,
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI: törvény 29. §-a alapján a tagönkormányzatok Dabas
Város Önkormányzatát bízzák meg a rendelet megalkotására
Társult Képviselő-testületek kijelentik, hogy a megállapodásból, az intézmény fenntartása
során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, a
bíróságon keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek. Az
esetleges jogvitákban a Dabasi Városi Bíróság illetékességét kötik ki.
A módosított, egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a társult önkormányzatok
képviselő-testületei az alábbi számú határozatokkal hagyták jóvá:
- Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
…......................ÖK. számú
határozata
- Inárcs község Önkormányzatának Képviselő testülete
…......................Ök. számú
határozata
- Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 59/2012. (05. 02.) Ök. számú
határozata
- Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete
…....................Ök. számú
határozata
- Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete
…...................Ök. számú
határozata
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A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a polgármesterek és
jegyzők, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt saját kezűleg aláírták.
Jelen megállapodás 2012. ……………… hatályos.
2012. ………………….
……………………………………………
Dabas Város Polgármestere

ph ……………………………………………..
Dabas Város Jegyzője

……………………………………………
Inárcs Község Polgármestere

ph ……………………………………………..
Inárcs Község Jegyzője

……………………………………………
Kakucs Község Polgármestere

ph ……………………………………………..
Kakucs Község Jegyzője

…………………………………………..
Újhartyán Község Polgármestere

ph ……………………………………………..
Újhartyán Község Jegyzője

………………………………………….
Újlengyel Község Polgármestere

ph ……………………………………………..
Újlengyel Község Jegyzője

Szalay István polgármester:
Ha a nyilvános üléshez nincs más kérdés, javaslat, a továbbiakban személyes ügyek
megtárgyalására való tekintettel zárt ülést rendelek el.
Kmf.

Szalay István
polgármester

Farkasné Szabó Mária
aljegyző

Dr. Kendéné Toma Mária
képviselő, hitelesítő

Tóth Istvánné
képviselő, hitelesítő

