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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. 

 
 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y 

 

 

amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19-én 

(szerdán) 16 órai kezdettel - a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében - 

megtartott  nyilvános testületi üléséről. 

 

 

Jelen vannak az ülés kezdetén a 7 tagú képviselő-testületből: 
 

Szalay István              polgármester 

Balogh János             alpolgármester 

Marton Ilona   képviselő 

Oláh József              képviselő 

Prohászka Csaba   képviselő 

Tóth Istvánné   képviselő 

 

továbbá: 

Farkasné Szabó Mária aljegyző 

Csernák Jánosné  bizottsági tag 

Kosibáné Makai Hajnalka bizottsági tag 

Kovács Kálmán  bizottsági tag 

Tóth Tamás   bizottsági tag 

 

igazoltan hiányzik: 

Dr. Kendéné Toma Mária  képviselő 

 

 

Szalay István polgármester:  

 

Tisztelettel köszöntök mindenkit.  

Megállapítom, hogy a 7 tagú képviselő-testületből 6 képviselő jelen van, a Testület 

határozatképes.  

 

Kérlek benneteket, hogy fogadjátok el a meghirdetett napirendi pontokat azzal, hogy az 

„Egyebek” után – személyes ügy tárgyalására tekintettel, a felek kérésére – zárt ülést kell 

tartanunk. 

 

 

A képviselők a polgármester úr javaslatával egyhangúan egyetértettek. 
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A Testület döntésének megfelelően a napirendi pontok a következők: 

 

1. Döntés a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló 

rendelettervezetről 

2. Döntés a Kakucsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának 

egyes kérdéseiről szóló rendelettervezetről 

3. Döntés a 2013. évi víz-, csatorna-, és szennyvíz-leeresztési díjakkal kapcsolatban 

4. A helyi szemétszállítási közszolgáltatás díjának módosítására tett előterjesztés 

megtárgyalása 

5. A Remondis Dabas Kft. díjmódosító ajánlatának megtárgyalása 

6. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

7. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározása a 2013. évre 

8. Döntés a Képviselő-testület 2013. évi munkatervéről 

9. Tájékoztatás „egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető 

elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról” szóló 2012. évi CLXVII. 

törvényben foglaltakról 

10. Egyebek … 

 

Zárt ülés keretében: Személyes ügy megtárgyalása 

 

A napirendek előterjesztője:  Szalay István polgármester 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Szabó Mária aljegyzőt, hitelesítésére pedig Tóth Istvánné 

képviselő asszonyt és Balogh János alpolgármester urat javaslom. 

 

A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyvezető, valamint a hitelesítők 

személyét.  

 

Marton Ilona képviselő: 

 

A napirendi pontok tárgyalása előtt kérek szót.  

 

Arra való tekintettel, hogy 2013. január elseje után állami fenntartásba és működtetésbe kerül 

az Általános Iskola, s az idén már ez az utolsó testületi ülés, ahol nemcsak képviselőként, 

hanem még intézményvezetőként is jelen vagyok, megköszönöm képviselőtársaimnak és a 

polgármester úrnak, hogy az iskolát mindig segítették, annak mindig nagyon jó gazdái voltak. 

Remélem, hogy ezután sem fogtok rólunk megfeledkezni, s ha problémánk adódik, segítségért 

fordulhatunk az önkormányzathoz. 

 

Szalay István polgármester:  

 

Ez csak természetes, hiszen a kakucsi iskola mindig is a falué lesz, akkor is, ha nem az 

önkormányzat fogja működtetni, úgyhogy bármi gondotok lesz, forduljatok hozzánk 

bizalommal. Ezután is minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni az iskoláért.  

Egy a lényeg, hogy a gyerekek a változásból ne érezzenek meg semmit. 
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1. Napirendi pont:  Döntés a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról 

szóló rendelettervezetről 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a képviselőket, hogy a kiadott előterjesztéssel és rendelettervezettel kapcsolatban 

tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 

 

Tóth Istvánné képviselő: 
 

Olvastam a tervezetben, hogy a polgármester úr fogja ellátni a tűzifa-támogatással 

kapcsolatos valamennyi hatáskört. Javaslom, hogy a Jogi és Szociális Bizottsággal és a 

Hivatal szociális ügyintézőivel közösen válassza ki a polgármester úr, hogy kik azok a 

személyek, akik a legjobban rászorultak a támogatásra.  

 

Szalay István polgármester:  
 

Egyetértek veled, és már most kérem a Bizottság tagjait, hogy segítsenek ebben a munkában. 

Sőt, minden jelenlévőt megkérek rá, hogy ha a környezetükben ismernek olyan személyt, aki 

rászorult, jelezze felénk.  

Úgy gondolom, hogy egy-egy családnak legalább 5-6 mázsa fát kellene juttatni, s a 

megállapított keretből ez kb. 30 családnak lesz elegendő. Nem lesz könnyű a legrászorulóbb 

családok kiválasztása, hiszen nagyon sokan vannak krízishelyzetben. Biztosan sokan ki 

fognak maradni belőle, mert minden rászorulónak nem fogunk tudni fát adni.  

 

Marton Ilona képviselő: 

 

Tudok olyan édesanyáról is, aki egyedül maradt 3 gyerekkel, és olyan szegény, hogy a kis 

házában még kémény sincs, s a kályhája csövét kénytelen az ablakon kivezetni. 

Gondolhatjátok, hogy milyen nehéz körülmények között élhet. 

Mindenesetre én felírom ennek az asszonykának a nevét, s ti is jegyezzétek fel a 

környezetekben élő nehéz sorsú családokat. 

 

A képviselők egyetértettek a képviselő asszony javaslatával, majd megtárgyalták az 

előterjesztést és a rendelettervezetet. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek a rendelet elfogadásáról. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 6 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

23/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete  

a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 16. §-ának felhatalmazása alapján - a helyi önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012. (XI. 28.) BM rendelet 

(a továbbiakban: BM rendelet) Kakucs községben történő végrehajtására - az alábbiakat 

rendeli el: 

 

1. § (1) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) természetbeni juttatásként, térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló 

személynek, aki Kakucson bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén 

életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.    

 

(2) A Képviselő-testület a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a 

Polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról egyszerűsített határozattal dönt.  

 

(3) E rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

törvényben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, folyósításának szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltakat az e 

rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.   

 

2. §  (1) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa annak a személynek 

biztosítható, akinek családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi 

jövedelme nem haladja meg 

a) családban élők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, 

b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. 

 

(2) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek  

a) az aktív korúak ellátásában,  

b) az időskorúak járadékában és  

c) a lakásfenntartási támogatásban 

részesülők. 

 

(3) Az ellátás iránti kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, 

2013. január 31. napjáig személyesen, ügyfélfogadási időben kell benyújtani a Kakucsi 

Polgármesteri Hivatalba.  

 

(4) A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a 

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

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

mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkéréséhez hozzájárulni. 

 

3. § (1) Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon ingatlanra vonatkozóan csak egy 

jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ingatlanon élő személyek és háztartások számától 

 

(2) A szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legfeljebb 1 m
3
 ingatlanonként. 

 

(3) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 1. melléklete szerinti átvételi elismervény 

aláírásával igazolja.  

 

4. § A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet 1. melléklete szerint az Önkormányzat 

számára megállapított 289.560 Ft összegű állami támogatás, valamint az Önkormányzat által 
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biztosított 2000 Ft/m3 + áfa + szállítási költség mértékű saját forrás. A forrás felhasználását 

követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok az 1. § (3) bekezdésében 

meghatározott határidőben érkeztek - el kell utasítani.  

 

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2013. április 1-jén hatályát 

veszti. 

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

hirdetőtáblán - kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős. 

 

Szalay István sk.      Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyzői feladatokat ellátó aljegyző 

 

 

 

A 23/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet  

1. melléklete 

 

Átvételi elismervény 
Alulírott ……………….………………………………………………………………………..  

 

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

 

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

testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 23/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 

alapján megállapított természetbeni juttatásként legfeljebb 1 m3 mennyiségű tűzifát átvettem.  

 

Kakucs, …………………………………………………………….. 

 

 

………………….…………………………………  

átvevő 

 

 

 

 

2. Napirendi pont: Döntés a Kakucsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelettervezetről 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Szalay István polgármester: 

 

Kérem a képviselőket, hogy amennyiben nincs módosító javaslatuk a rendelettervezettel 

kapcsolatban, hozzák meg döntésüket. 
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A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 6 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 

A Kakucsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 133. § (3) bekezdésében, a 234. § (3) - (4) 

bekezdésében, a 235. §-ában, valamint a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § (1) E rendelet hatálya a Kakucsi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőire (a 

továbbiakban: köztisztviselőire) terjed ki. 

 

2. Díjazás 

 

2. § A munkáltatói jogkör gyakorlója a köztisztviselők részére személyi illetményt állapíthat 

meg. 

 

3. § A Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg a köztisztviselők részére, melynek 

mértéke: 

a) a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő alapilletményének 20%-a, 

b) a középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20%-a. 

 

4. § A munkáltatói jogkör gyakorlója a tárgyévre vonatkozóan, a köztisztviselők - besorolás 

szerinti fizetési fokozatához tartozó - alapilletményét legfeljebb 50%-al megemelheti vagy 

legfeljebb 20%-al csökkentheti. 

 

5. § A munkáltatói jogkör gyakorlója a feladatkör szakszerűbb ellátását biztosító tudományos 

fokozat, valamint a feladatkörön belüli szakosodást elősegítő további szakképesítés, 

szakképzettség elismeréseként a köztisztviselők számára képzettségi pótlékot állapíthat meg a 

közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 

249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltaknak megfelelően. 

 

3. Egyéb juttatások 

 

6. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a köztisztviselők részére az alábbi visszatérítendő, 

illetve vissza nem térítendő további juttatásokat biztosíthatja: 

a) illetményelőleget,  

b) tanulmányi ösztöndíjat, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatást, 

c) a képernyő előtti munkához minimálisan szükséges, éleslátást biztosító szemüveg 

vásárlásához hozzájárulást,  

d) a munkavégzéssel összefüggő utazási kedvezményt, saját tulajdonú személygépjármű 

használata esetén gépjármű-költségtérítést,  

e) belföldi kiküldetés esetén napidíjat, 
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g) a hatékony munkavégzés céljából hivatali mobiltelefon-használatot. 

 

4. Költségvetési fedezet biztosítása, feltételek meghatározásának rendje 

 

7. § (1) A 2. és 3. pontban foglaltak tárgyévi fedezetét a Képviselő-testület a mindenkori éves 

költségvetési rendeletben határozza meg. 

(2) A jelen rendeletben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az 

elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban 

állapítja meg. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

8. § (1) E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 

hatályát veszti „a Képviselő-testület Hivatalának köztisztviselőit megillető szociális, jóléti 

juttatásokról, az illetményrendszer egyes elemeiről, továbbá a köztisztviselők szociális és 

kegyeleti támogatásáról szóló 9/2008. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete. 

 

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

hirdetőtáblán - kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős. 

 

Szalay István sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester      jegyzői feladatokat ellátó aljegyző 

 

 

3. Napirendi pont: Döntés a 2013. évi víz-, csatorna-, és szennyvíz-leeresztési díjakkal 

kapcsolatban 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester: 

 

Megjegyzem, hogy 2013-tól nem az önkormányzat hatásköre a díjak meghatározása, hanem 

az üzemeltető DAKÖV Kft-jé. Valójában mi csak tudomásul vesszük a díjmódosítást a 

rendelet elfogadásával. A Kft. 4,2%-os emelést hajtott végre az előző évi díjhoz képest. 

 

A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Szalay István polgármester: 

 

Kérem a képviselőket, hogy amennyiben nincs módosító javaslatuk a két rendelettervezettel 

kapcsolatban, hozzák meg döntéseiket. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja – 6 igen szavazattal 0 ellenében – az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 

A Kakucs község közigazgatási területén érvényes hálózati ivóvíz- és szennyvízcsatorna-

szolgáltatás lakossági és közületi díjáról 

szóló 6/1996. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
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1. § 

 

(1) A Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 6/1996. (XII. 20.) önkormányzati 

rendelet 2. §-át:  

 

„(1) Kakucs község közigazgatási területén a közüzemi szolgáltatás keretében nyújtott ivóvíz- 

és csatornaszolgáltatás díjai a következők szerint kerülnek meghatározásra: 

 

a) a közüzemi víziközműből biztosított ivóvíz-szolgáltatás díjai: 

aa)  lakossági vízdíj:   261,53 Ft/m
3 

+ ÁFA 

ab)  közületi vízdíj:   416,70 Ft/m
3 

+ ÁFA  

ac)  lakossági víz alapdíj:   228,19 Ft/hó + ÁFA 

ad)  közületi víz alapdíj:            1161,99 Ft/hó + ÁFA. 

 

b)  a szennyvíz elvezetését és ártalmatlanítását magában foglaló szennyvízcsatorna-

szolgáltatás díjai: 

ba)  lakossági szennyvízdíj:  261,53 Ft/m
3 

+ ÁFA  

aa) közületi szennyvízdíj:           228,19 Ft/m
3 

+ ÁFA  

bc) lakossági szennyvíz alapdíj:  488,90 Ft/hó + ÁFA 

bd) közületi szennyvíz alapdíj:           1161,99 Ft/hó + ÁFA 

be) vízterhelési díj:   7,05 Ft/ m
3 

+ ÁFA.      

 

(2) Az alapdíj az alkalmazott díj része, és arányos a nyújtott szolgáltatással. 

(3) A lakossági és a közületi vízdíj, valamint a lakossági és közületi szennyvízdíj 40,-Ft/m
3
 + 

ÁFA változó bérleti díjat tartalmaz, mely az Önkormányzatot illeti meg.” 

 

2. § 

 

(1) A Rendelet 2013. január 01. napján lép hatályba és a hatálybelépést követő napon hatályát 

veszti.  

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

hirdetőtáblán – kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős. 

 

Szalay István sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester      jegyzői feladatokat ellátó aljegyző 

 

 

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

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 6 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 

szóló 9/2001. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

1. § 
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(1) A Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 9/2011. (VIII. 28.) önkormányzati 

rendelet 11. §-át:  

 

„11. § 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díja 

 

(1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért az 

ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni. 

(2) A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás esetén a folyékony hulladék 

egységnyi térfogatára, azaz 1 m
3
-re eső – a szállítás és begyűjtés, valamint az ártalmatlanítás 

költségét is magában foglaló – szippantás díja: 1.957,89,-Ft/m
3
 + ÁFA. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjból a szippantott szennyvízszállítás és -begyűjtés díja: 

960,-Ft/m
3
 + ÁFA, a leeresztés díja: 997,89,-Ft/m

3
 + ÁFA. 

(4) A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás mennyiségének a 

szorzata. A díjtétel a számlázás költségeit is tartalmazza.” 

 

2. § 

(1) A Rendelet 2013. január 01. napján lép hatályba és a hatálybelépést követő napon hatályát 

veszti.  

(2) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti „a szippantott szennyvíz 

leeresztési díjának megállapításáról” szóló 9/1996. (VI. 14.) önkormányzati rendelet és az azt 

módosító későbbi rendeletek. 

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

hirdetőtáblán - kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős. 

 

Szalay István sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester      jegyzői feladatokat ellátó aljegyző 

 

 

4. Napirendi pont: A helyi szemétszállítási közszolgáltatás díjának módosítására tett 

előterjesztés megtárgyalása 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester: 

 

Évente körülbelül 1000 tonnányi szemetet szállítunk az A.S.A.-hoz, amely mennyiség 

beszorozva a jövő évtől fizetendő 3000,-Ft/tonna lerakási járulékkal, éves szinten további 3 

millió forint kiadást jelent majd az önkormányzatnak. Annak érdekében, hogy ezt az összeget 

ki tudjuk gazdálkodni, javasoljuk 250 Ft-tal megemelni a közszolgáltatás havi díját. 

 

A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Szalay István polgármester: 

 

Kérem a képviselőket, hogy amennyiben nincs módosító javaslatuk a rendelettervezettel 

kapcsolatban, hozzák meg döntésüket. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 6 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

rendeletet alkotta: 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 

 A helyi szemétszállítás kötelező igénybevételéről 

szóló 7/1997. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

1. § 

 

(1) A Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 7/1997. (V. 27.) számú 

önkormányzati rendelet 10. §-ának (2) bekezdését: 

 

„A kötelező közszolgáltatás díja 1.690,-Ft + ÁFA/hó/ingatlan, illetve, ahol gazdasági 

társaság/egyéni vállalkozó székhelye/telephelye is működik, ott 2.090,-Ft + 

ÁFA/hó/ingatlan.” 

 

2. § 

 

(1) A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

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

hirdetőtáblán - kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős. 

 

Szalay István sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester      jegyzői feladatokat ellátó aljegyző 

 

 

 

5. Napirendi pont: A Remondis Dabas Kft. díjmódosító ajánlatának megtárgyalása 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést az 5. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester: 

 

Megjegyzem, hogy szelektív hulladékok közül nem a Remondis-sal vitettetjük el a PET-

palackokat, hanem az iskolának adjuk, mivel ők gyűjtik, s kapnak érte pénzt. Így duplán jól 

járunk.  

Kérem a képviselőket, hogy amennyiben nincs módosító javaslatuk a határozati javaslattal 

kapcsolatban, hozzák meg döntésüket. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 6 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

161/2012. (12. 19.) Határozata: 

A szelektív hulladékgyűjtő konténerek ürítési díjáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szelektív hulladékgyűjtő konténerek 

ürítésére - a Remondis Dabas Kft-vel (2370 Dabas, Szent István út 133.) kötött - és a 

24./2006. (02. 13.) sz. Kt. Határozattal jóváhagyott - szerződés 1. sz. mellékletében - 

meghatározott díjat 2013. január 1-jétől nettó 7.465,-Ft/konténer összegben határozza. 
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A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Szalay István polgármestert az díj változása miatt 

módosításra kerülő szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

6. Napirendi pont: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 6. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester: 

 

Kérem a képviselőket, hogy amennyiben nincs módosító javaslatuk, fogadják el a két 

határozati javaslatot. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 6 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

162/2012. (12. 19.) Határozata: 

a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

4/2012. számú módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kakucs Község Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatala részére a 137/2012. (09. 28.) Határozattal kiadott Alapító Okiratot az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. 

§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az Alapító Okirat bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép:  

„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (1) - (2) 

bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja 

ki. 

 

Az egyes pontok kezdő soránál – ahol szerepel a „költségvetési szerv” elnevezés, az 

egységesség érdekében törlésre kerül, helyette a bevezető rész után kerül egy sorban kiírásra 

az alábbiak szerint: 

A költségvetési szerv” 

 

Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„1. Megnevezése:  Kakucsi Polgármesteri Hivatal” 

 

Az 1.1. pontban foglalt: „rövidített neve: Polgármesteri Hivatal Kakucs” szöveg törlésre 

kerül. 

 

Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„7. Közfeladata:  
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján ellátja az önkormányzatok működésével, 

valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Közreműködik az 

önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 

összehangolásában.” 

  

Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 „8. Alaptevékenysége:   

Ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott 

feladatokat.  

Gondoskodik Kakucs Község Önkormányzata, a Kakucsi Német Nemzetiségi Önkormányzat, 

a Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Kökörcsin Óvoda bevételeivel és 

kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási ellenőrzési, finanszírozási, 

adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.” 

Az Alapító Okirat 9. pontja az alábbiak szerint változik: 

Államháztartási szakágazati besorolása a tevékenység megnevezésének változása miatt az 

alábbiak szerint módosul:  

„841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége” 

 

„Az Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolásai közül az 

alábbi tevékenységek törlésre kerülnek: 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 

882112 Időskorúak járadéka 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 

 

Az „Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek” megnevezésű tevékenységnév változása miatt a 841116 számú szakfeladat 

„Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek” 

megnevezéssel kerül módosításra az alábbiak szerint: 

841116 Országos és helyi nemzetiségi  

önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

 

Az „Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” 

megnevezésű tevékenységnév változása miatt a 841126 számú szakfeladat „Önkormányzatok 

általános végrehajtó igazgatási tevékenysége” megnevezéssel kerül módosításra az alábbiak 

szerint: 

841126 Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

 

Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„15. Vezetőjének megbízási rendje: 

A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. 

A település polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt.” 

 

Az Alapító Okirat 17. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„17. Gazdálkodását tekintve a Kakucsi Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó önállóan 

működő költségvetési szerv:   
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Kökörcsin Óvoda, 2366 Kakucs, Székesi út 3.” 

 

Az Alapító Okirat „Záradéka” az alábbiak szerint módosul: 

„Záradék 

Jelen alapító okirat 2013. január 1-jén lép hatályba. 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen alapító okiratot a  

163/2012. (12. 19.) határozatával hagyta jóvá.” 

 

Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 

érvényesek. 

A Képviselő-testület felhatalmazza 

- a Polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Képviselő-testület 

nevében írja alá,  

- a Jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba történő változás-bejelentést a Magyar 

Államkincstár felé a határozat meghozatalától számított 8 napon belül tegye meg.  

 

Felelős: polgármester, jegyző  

Határidő: azonnal és a határozatban foglaltak szerint 

 

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

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 6 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

163/2012. (12. 19.) Határozata: 

a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kakucsi Polgármesteri Hivatalnak a 

100/2000.  (12. 28.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, a 70/2009. (05. 25.), a 

10/2012. (02. 14.), a 95/2012. (07. 19.), a 109/2012. (08. 30.), a 136/2012. (09. 28.) és 

a 162/2012. (12. 19.) képviselő-testületi határozatokkal módosított, és a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:   jegyző  

 

Határidő: azonnal 

 

a 163/2012. (12. 19.) Határozat melléklete 

 

Kakucsi Polgármesteri Hivatal 

Alapító Okirata 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (1) - (2) 

bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja 

ki: 

 

A költségvetési szerv 
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1. Megnevezése:     Kakucsi Polgármesteri Hivatal 

 

2. Székhelye:     2366 Kakucs, Fő utca 20. 

 

3. Jogelődje:    Kakucs Községi Tanács Hivatala  

 

4.   Alapadatai:      

4.1. törzskönyvi azonosítója:   441267 

4.2. adószáma:     15441269-1-13 

4.3. KSH területi számjele:    1332230 

4.4. statisztikai számjele:    15441269-8411-325-13 

4.5. költségvetési bankszámlaszáma:  65500082-30009452-51000012 

4.6. államháztartási azonosítója:  726049 

 

5. Eredeti alapító okiratának kelte:  2000. 12. 28. 

5.1. alapító okiratának száma:  100/2000. (12. 28.) sz. képviselő-testületi 

határozat 

5.2. eredeti létrehozásának éve:  1990. október 29. 

 

6. Alapítója, fenntartója, irányító szervének neve, székhelye: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő u. 20. 

 

7. Közfeladata:  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján ellátja az önkormányzatok működésével, 

valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Közreműködik az 

önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 

összehangolásában. 

 

8. Alaptevékenysége:  

Ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott 

feladatokat.  

Gondoskodik Kakucs Község Önkormányzata, a Kakucsi Német Nemzetiségi Önkormányzat, 

a Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Kökörcsin Óvoda bevételeivel és 

kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási ellenőrzési, finanszírozási, 

adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 

 

9. Államháztartási szakágazati besorolása: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

 

Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

Szakfeladat Tevékenység megnevezése 

841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 Országos és helyi nemzetiségi  

önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
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841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126 Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése 

841173 Statisztikai tevékenység 

882111 Aktív korúak ellátása 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

882202 Közgyógyellátás 

890442 Foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 

 

10.  Feladatainak ellátására szolgáló vagyon: 

A kakucsi 569 hrsz-ú, 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. alatt fekvő, Kakucs Község 

Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan, melynek területe: 935 m
2
, az ingatlanon található 

épülettel, és az épületben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. 

 

11. A vagyon feletti rendelkezés joga:  

11.1.   Az intézmény kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 

intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 

Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 

11.2.  Az intézmény jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi 

lehetőségeinek függvényében fedezi. 

11.3.  Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan 

használhatja fel.  

11.4.  Az intézmény épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan 

forgalomképes, azzal az Önkormányzat a mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak 

szerint rendelkezik. Az intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat az intézmény 

közfeladatainak ellátásához szabadon felhasználhatja, de nem idegenítheti, és nem terhelheti 

meg azokat. 

 

12. Illetékessége:  Kakucs község közigazgatási területe. 

 

13. Vállalkozási tevékenysége: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

14. Típus szerinti besorolása: 

a) Jogállása: önálló jogi személy. 

b) Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

c) Előirányzat feletti rendelkezés tekintetében: teljes jogkörrel rendelkezik. 

   

15. Vezetőjének megbízási rendje: 

A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. 

A település polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt. 

 

16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási viszonyok megjelölése: 
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Foglalkoztatottjainak jogviszonya közszolgálati jogviszony, melyre a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény az irányadó.  

Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyre nézve a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.  

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény az irányadó. 

 

17. Gazdálkodását tekintve a Kakucsi Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó önállóan 

működő költségvetési szerv:   

Kökörcsin Óvoda, 2366 Kakucs, Székesi út 3. 

 

Záradék 

 

Jelen alapító okirat 2013. január 1-jén lép hatályba. 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen alapító okiratot a 

163/2012. (12. 19.) határozatával hagyta jóvá. 

 

 

 

7. Napirendi pont: A köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározása a 2013. évre 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 7. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester: 

 

Kérem a képviselőket, hogy amennyiben nincs módosító javaslatuk, fogadják el a határozati 

javaslatot. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 6 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

164/2012. (12. 19.) Határozata: 

A köztisztviselők teljesítménycéljainak meghatározásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselőinek 2013. évi teljesítményértékeléséhez a teljesítménykövetelmények célját az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

Kiemelt célok: 

 

1. Ügyfélbarát, hatékony ügyintézés megvalósítása, a lakossági bejelentések fogadása, 

szakszerű ügyintézése. 

2. A Képviselő-testület által elfogadott munkatervben, koncepcióban, határozatokban, 

rendeletekben elrendelt feladatok határidőre történő, jogszerű végrehajtása. 

3. A Hivatal, az intézmények és a nemzetiségi önkormányzatok közötti kapcsolat 

hatékonyabbá tétele, a kommunikáció javítása. 

4. A 2013. évi költségvetés végrehajtása, a likviditás biztosítása, a működéshez 

szükséges pénzeszközök takarékos és racionális felhasználása, a bevételt növelő 

források feltárása, a kintlevőségek csökkentése. 
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5. Az Önkormányzat vagyongazdálkodási feladatainak magas színvonalon történő, 

költséghatékony ellátása.  

6. A szakmai ismeretek növelése, kiemelt figyelemmel a jogszabályváltozásokra. 

 

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

8. Napirendi pont: Döntés a Képviselő-testület 2013. évi munkatervéről 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 8. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester: 

 

Kérem a képviselőket, hogy amennyiben nincs módosító javaslatuk, fogadják el a határozati 

javaslatot. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 6 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

165/2012. (12. 19.) Határozata: 

A Képviselő-testület 2013. évi munkatervéről 

 

A Képviselő-testület a 2013. évi munkatervét – legfontosabb döntéseinek, rendeleteinek, 

üléseinek ütemezését – az alábbiak szerint fogadja el: 

 

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

Testületi ülés kezdési időpontja: 17 óra 

Testületi ülés előterjesztésének kiküldési módja: SZMSZ szerint 

Testületi ülésre meghívottak, meghívandók: SZMSZ szerint 

 

1.) A település munkaprogramjából adódó, kiemelt jelentőségű kérdések: 

 

A település munkaprogramjából adódó, kiemelt jelentőségű kérdéseket a testület két 

fordulóban tárgyalja és közmeghallgatáson vagy más lakossági fórumon kérheti a lakosság 

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

 

Téma:  A település egészét érintő feladatok, szolgáltatások 

 Koordinátor: polgármester 

 Az előkészítésében közreműködik: 

- Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 

- Társadalmi és Kulturális Bizottság 

- Munkacsoportok 

- Jegyző. 

Elkészítésének ideje: A keletkezett kérdéstől számított 30 nap. 

 

2.) A testületi ülés állandó témái: 
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1. Napirend tárgyalása előtti témák: 

a. Tájékoztató az elmúlt ülés eseményeiről 

Előadó: polgármester 

b. Beszámoló a testület által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

Előadó: polgármester, érintett bizottság elnöke 

c. Beszámoló a testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról 

Előadó: polgármester, jegyző 

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

jogszabályokról 

Előadó: jegyző 

 

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

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

b. Egyebek 

 

3.) A testületi ülések tervezett ideje, napirendje: 

 

1./ január 21. 

Szociális rendelet felülvizsgálata, módosítása; 

Gyermekvédelmi rendelet felülvizsgálata, módosítása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

2./ február 14. 

Kakucs Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének elfogadása; 

Közfoglalkoztatási terv felülvizsgálata; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

3./ március 18. 

A helyi társadalmi szervezetek számára kiírt pályázatok elbírálása; 

Likviditási terv ismertetése; 

Éves közbeszerzési terv elfogadása; 

Önkormányzati társulás beszámolója; 

Intézményi Alapító okiratok felülvizsgálata; 

Kökörcsin Óvoda szervezeti és működési szabályzatának elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

4./ április 29. 

Kakucs Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

rendelettervezet megvitatása és elfogadása; 

Rendeletek, szabályzatok felülvizsgálata; 

Önkormányzat 30 napon túli kintlévőségeiről beszámoló; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

5./ május 27. 

Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása; 

A 2012. évi közbeszerzésről szóló éves statisztikai összegzés elfogadása; 

Kitüntetések adományozásáról döntés; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

6./ június 10. 

Az intézmények beszámolójának megvitatása és elfogadása; 

Tájékoztató a település közbiztonságáról; 

Lejárt határidejű határozatok felülvizsgálata; 

Likviditási terv ismertetése;  
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Tájékoztató a település közbiztonságáról; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

7./ július 15. 

Az Óvoda következő nevelési évéhez kapcsolódó döntések; 

Település-üzemeltetési feladatok áttekintése; 

Rendeletek, szabályzatok felülvizsgálata; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

8./ augusztus 

Nyári szünet, ülések megtartására rendkívüli esetekben kerül sor. 

9./ szeptember 12. 

Kakucs Község Önkormányzata 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának megvitatása és 

elfogadása; 

Kakucs Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének szükség szerinti módosítása; 

Likviditási terv ismertetése; 

10./ október 21. 

Rendeletek, szabályzatok felülvizsgálata; 

Bérleti díjak felülvizsgálata; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

11./ november 28. 

Kakucs Község Önkormányzata 2013. III. negyedévi költségvetési beszámolójának 

megvitatása és elfogadása; 

Kakucs Község Önkormányzata 2014. költségvetési koncepciójának megvitatása és 

elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

12./ december 16.  

Közmeghallgatás; 

Likviditási terv ismertetése; 

A 2014. évi belsőellenőrzési terv elfogadása; 

Térítési és egyéb díjak felülvizsgálata; 

Képviselő-testület éves munkájának önértékelése; 

Köztisztviselők teljesítményértékelési céljainak meghatározása; 

A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

9. Napirendi pont: Tájékoztatás „egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi 

rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról” szóló 2012. évi 

CLXVII. törvényben foglaltakról 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 9. számú melléklet tartalmazza. 

 

Tóth Istvánné képviselő: 

 

Ezzel a témával kapcsolatban megkerestek engem „jobbik”-érzetű fiatalok. Kérdezték, hogy 

mikor változtatja már meg az Önkormányzat a Ságvári Endre utca nevét, hiszen szerintük 

Ságvári neve összeköthető a XX. századi önkényuralmi rendszerrel. 
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Egyébként a rendszerváltás után nem sokkal négy helyi utca elnevezését javasolta 

megváltoztatni az akkori képviselő-testület, nevezetesen a Lenin, a Kun Béla, a Landler Jenő 

és a Ságvári Endre utcákét.  

Házról házra jártuk az utcákat, s a lakók véleményét meghallgatva döntöttünk arról, hogy a 

Lenin utcából Rónay György utca, a Kun Béla utcából Ibolya utca és a Landler Jenő utcából 

Galamb utca lesz. Csupán a Ságvári utca lakóival nem sikerült egyezségre jutnunk. Azt 

mondták a lakók, hogy nekik teljesen mindegy mi az utca neve, nem szeretnék, ha 

megváltoztatná azt a testület, mert nem akarják az összes hivatalos iratukon átírattatni az 

utcanevet. Akkor még nem volt kötelező megváltoztatni ezeket az önkényuralmi neveket, 

ezért – a lakók véleményét figyelembe véve – maradt a név. 

Most viszont megnéztem a vonatkozó törvényt, melynek az indoklási részében benne vannak 

a változtatásra javasolt utcanevek. Kakucs is benne van a Ságvári Endre utcájával. 

 

Szalay István polgármester: 

 

Én is megnéztem a törvényt, s abban csak az van írva, hogy a képviselő-testületeknek meg 

kell változtatni azoknak az utcáknak a nevét, amelyek olyan személyek nevét viselik, akiknek 

a neve az önkényuralmi rendszerhez köthető, viszont a törvény nem sorolja fel ezeket a 

neveket. Így honnan tudnánk, hogy Ságvári Endre végül is köthető-e ahhoz a rendszerhez, 

vagy sem. Ez egyébként nézőpont kérdése. 

 

Balogh János alpolgármester: 

 

Annak idején én is, mint képviselő, végigkérdeztem a Ságvári Endre utcai embereket, hogy 

milyen utcanevet szeretnének, s nekem is azt mondták, hogy maradjon ez a név. Azt is 

mondták, hogy különben sem tudják, hogy ki volt Ságvári Endre, meg nem is érdekli őket, 

hogy mit csinált, vagy mit nem. 

 

Tóth Istvánné képviselő: 

 

Szerintem fel kellene világosítani az ott lakókat, hogy az utcájuk kinek a nevét viseli. 

 

A képviselők ezt követően hosszasan megvitatták a napirendi pontot. 

 

Marton Ilona képviselő: 

 

Úgy látom, hogy ebben a kérdésben nem fogunk tudni egyezségre jutni.  

A törvény azt írja, hogy ha a képviselő-testületben kétség merül fel a tekintetben, hogy egy 

bizonyos közterület neve összeköthető-e a XX. századi önkényuralmi rendszerrel, akkor ki 

kell kérnie a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását. 

Mivel nem vagyunk egyöntetű véleményen, javaslom, hogy – a bizonyosság érdekében – 

tegyük ezt. 

 

Szalay István polgármester: 

 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek a képviselő asszony javaslatáról, valamint arról, hogy 

a döntésünkről tájékoztatjuk a Ságvári utca lakóit. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja – 6 igen szavazattal 0 ellenében – az alábbi 

határozatot hozta: 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

166/2012. (12. 19.) Határozata: 

A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásának kikérése utcanévvel kapcsolatban 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az egyes törvényeknek a XX. 

századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő 

módosításáról szóló 2012. CLXVII. törvény 4. §-ában foglaltakat, miszerint 2013. január 01-

jétől: „…közterület, illetve közintézmény nem viselheti … olyan személy nevét, aki a XX. 

századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy 

fenntartásában részt vett…”. 

 

Arra való tekintettel, hogy a Képviselő-testület döntése során - a helyi Ságvári Endre utca 

elnevezésével kapcsolatban - kétség merült fel a tekintetben, hogy Ságvári Endre neve 

összeköthető-e a XX. századi önkényuralmi rendszer megalapozásával, kiépítésével vagy 

fenntartásával, felkéri a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy tegye meg a kérdésben 

állásfoglalását. 

  

A Képviselő-testület ezen döntéséről tájékoztatja a Ságvári Endre utca lakóit. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

10. Napirendi pont: Egyebek … 

 

Szalay István polgármester: 

 

Az A.S.A. Kft. tegnap küldte meg önkormányzatunknak a települési szilárd hulladék 

elhelyezésére és ártalmatlanítására vonatkozó díjmódosítási javaslatát, melyet a 

képviselőknek email-ben megküldtünk. 

A Kft. 2013. január 1-jétől a lerakási díjat 11.500 Ft/tonna + ÁFÁ-ról 12.000 Ft/tonna + 

ÁFÁ-ra javasolja emelni, valamint kéri, hogy a megállapodásba foglaljuk bele a 3000 

Ft/tonna lerakási járulékot is, valamint javasolja, hogy a havi - 16 órára számolt - 

ártalmatlanítási díjat emeljük fel nettó 319.920 Ft-ról 335.920 Ft-ra. 

Kérjük a javaslat megvitatását. 

 

A képviselők megtárgyalták az A.S.A. Kft. díjmódosításokra tett javaslatát. 

 

Szalay István polgármester: 

 

Kérem a képviselőket, hogy amennyiben nincs módosító javaslatuk, fogadják el a kiadott 

határozati javaslatot. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 6 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

167/2012. (12. 19.) Határozata: 
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A települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására vonatkozó díjak 

módosításáról 

 

A Képviselő-testület az A.S.A. Magyarország Kft.-vel a települési szilárd hulladék 

elhelyezésére és ártalmatlanítására vonatkozó - a 173/2008. (12. 15.) Kt. Határozatban 

jóváhagyott és 2008. február 25-én aláírt - megállapodásokat az alábbiak szerint módosítja: 

 

1./ A települési szilárd hulladék elhelyezésére vonatkozó megállapodás 4.1. pontja az alábbiak 

szerint módosul: 

A lerakási díj 2013. december 31-ig:  

Települési szilárd hulladék esetén EWC 20 03 01:  12.000 Ft/tonna + ÁFA, 

+ a lerakási járulék:     3.000 Ft/tonna. 

 

2./ A települési szilárd hulladék ártalommentes kezelésére vonatkozó megállapodás 4.1. 

pontja az alábbiak szerint módosul: 

A kapacitás biztosítás értéke - havi 16 órával számolva - 2013. december 31-ig havi nettó: 

335.920 Ft, azaz háromszázharmincötezer-kilencszázhúsz forint (20.995 Ft/óra). 

 

3./ A megállapodások itt meg nem említett részei továbbra is érvényben maradnak. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester urat az együttműködési megállapodás 

fentiek szerinti módosítására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

A továbbiakban – személyes ügy tárgyalására tekintettel – zárt ülést rendelek el.   

 

Egyúttal mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok! 

 

 

Kmf. 

 

 

Szalay István       Farkasné Szabó Mária 

polgármester                                                    jegyzői feladatokat ellátó aljegyző 

 

 

 

Tóth Istvánné      Balogh János 

képviselő, hitelesítő                                         alpolgármester, hitelesítő 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. 

 
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y 

 

 

amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19-én 

(szerdán) 19 órai kezdettel - a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében - 

megtartott  zárt testületi üléséről. 

 

Az ezen a napon 16 órai kezdettel megtartott ülés folytatása. 

 

 

Jelen vannak az ülés kezdetén a 7 tagú képviselő-testületből: 
 

Szalay István              polgármester 

Balogh János             alpolgármester 

Marton Ilona   képviselő 

Oláh József              képviselő 

Prohászka Csaba   képviselő 

Tóth Istvánné   képviselő 

 

továbbá: 

Farkasné Szabó Mária aljegyző 

 

igazoltan hiányzik: 

Dr. Kendéné Toma Mária  képviselő 

 

 

Napirend:  Hozzájárulás önkormányzati jelzáloggal terhelt ingatlan önálló felépítményként 

történő bejegyzéséhez az ingatlan-nyilvántartásban 

 

 

Szalay István polgármester:  

 

Az Önkormányzat korábban - mint helyben építkező fiataloknak - támogatást nyújtott Ulicska 

Józsefnek és nejének a Rónay György utcában lévő ingatlanuk felépítéséhez. 

A támogatás biztosítására jelzálogjogot és elidegenítési tilalmat jegyeztettünk be az ingatlan-

nyilvántartásba. 

Az ingatlanra vonatkozóan kettejük között kötendő - a képviselőknek megküldött - 

megállapodásban foglaltakhoz kérik az Önkormányzat hozzájárulását.  

 

Ezen jegyzőkönyvhöz 10. mellékletként csatolásra kerül a kérelem és a megállapodás, amely 

azonban - a felek kérésére - nem publikus.  

 

A képviselők megtárgyalták a kérelmet. 
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Szalay István polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy járuljunk hozzá a fiatalok kéréséhez és a kiadott határozati 

javaslatot fogadjuk el.  
 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 6 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

168/2012. (12. 19.) Határozata: 
Önkormányzati jelzáloggal terhelt ingatlan önálló felépítményként történő 

bejegyzéséhez történő hozzájárulásról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ulicskáné Kecskés Laura és Ulicska 

József 2366 Kakucs, Rónay Gy. u. 26. sz. alatti lakosok kérelmének helyt ad és hozzájárul 

ahhoz, hogy a Kakucs 64/39. hrsz.-ú 825 m
2
 területű, belterületi ingatlanon meglévő 

felépítmény az ingatlan-nyilvántartásban önálló felépítményként kerüljön bejegyzésre. 

Egyidejűleg hozzájárul a Testület, hogy a felépítmény osztatlan közös tulajdonként a 

kérelmezők ½-ed – ½-ed arányú tulajdonaként kerüljön nyilvántartásba vételre. 

 

Jelen határozatot, mint a fent megjelölt ingatlan jelzálogjog és ennek biztosítására szolgáló 

elidegenítési tilalom jogosultjaként hozta a Képviselő-testület. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 
Szalay István, polgármester: 

 

Más hozzászólás, napirend nem lévén, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Szalay István       Farkasné Szabó Mária 

polgármester                                                    jegyzői feladatokat ellátó aljegyző 

 

 

 

Tóth Istvánné      Balogh János 

képviselő, hitelesítő                                         alpolgármester, hitelesítő 

 

 

 

 

 

 


