
1 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

8/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X. 27.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 49. §-ának helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„49. § (1) A testületi ülésen önálló napirendi ponton kívül tájékoztatást kell nyújtani a lejárt 

határidejű képviselő-testületi döntésekről.  

(2) A testületi ülésen önálló napirendi ponton kívül tájékoztatást kell adni az Önkormányzatot 

érintő, előző testületi ülés óta történt eseményekről, cselekményekről, időszerű kérdésekről. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tájékoztatást nyújthatja az ülés vezetője, illetve az 

egyébként előterjesztésre jogosult személy.” 

 

2. § A Rendelet 68. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„68. § (1)  [A Képviselő-testület az alábbi hatáskörök gyakorlását ruházza át a 

polgármesterre:] 

... 

c) dönt a Képviselő-testület szociális feladatai közül a települési támogatásról és az egyéb 

szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben a polgármester számára döntési 

jogkörrel átruházott szociális ügyekben,” 

... 

 

3. § A Rendelet 77. § (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „77. §  

... 

(6) A bizottsági ülésről egyszeri igazolatlan hiányzás esetén csak az adott hónapra járó 

tiszteletdíj 50%-a fizethető ki a bizottsági tag képviselőnek, külsős bizottsági tagnak.  

Amennyiben az adott hónapban egy másik olyan bizottsági ülésről is igazolatlanul hiányzik a 

bizottsági tag képviselő, külsős bizottsági tag, melynek tagja, úgy abban a hónapban nem 

részesülhet tiszteletdíjban.” 

 

4. § A Rendelet 79. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

„79. § (1) A jegyző gondoskodik a rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről. 

Az alkalmazható kihirdetési módok: 

a) kötelező jelleggel: 

aa) a Polgármesteri Hivatal folyosóján lévő hirdetőtáblára történő kihelyezés, 

ab) az Önkormányzat honlapján (www.kakucs.hu) való közzététel,  

b) nem kötelező jelleggel  

ba) helyi sajtóban történő megjelentetés.” 

 

5. § (1) A Rendelet 1. melléklete 1. és 2. táblázatainak első sora a következők szerint változik: 

„Sorszám 

Kormányzati 

funkció  Kormányzati funkció megnevezése” 

 

(2) A Rendelet 1. mellékletének 1.1. pontja kiegészül a következő 11 kormányzati funkcióval. 

http://www.kakucs.hu/
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 [1.1. Az Önkormányzat közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkciók 

szerinti besorolása a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéshez: 

Sorszám 

Kormányzati 

funkció  Kormányzati funkció megnevezése] 

„32. 013360  

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 

egyéb szolgáltatások 

33. 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

34. 052080     Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

35. 063080     Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 

36. 082042     Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

37. 084020     Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 

38. 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

39. 086030     Nemzetközi kulturális együttműködés 

40. 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

41. 104037     Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

42. 107051     Szociális étkeztetés” 

 

(3) A Rendelet 1. mellékletének 1.2. pontja kiegészül a következő 4 kormányzati funkcióval. 

 

 [1.2. Az Önkormányzat közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek technikai, támogatási 

jellegű kormányzati funkciói: 

Sorszám 

Kormányzati 

funkció  Kormányzati funkció megnevezése] 

„16. 042120 Mezőgazdasági támogatások 

17. 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 

18. 086010     Határon túli magyarok egyéb támogatásai 

19. 094260     Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások” 

 

(4) A Rendelet 1. melléklete kiegészül az 1.3. ponttal a következők szerint: 

 

„1.3. Az Önkormányzat államháztartási szakfeladatra besorolt tevékenységei: 

Sorszám Szakfeladat  Szakfeladat megnevezése 

1. 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

2. 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

3. 562917 Munkahelyi étkeztetés 

4. 562920 Egyéb vendéglátás 

5. 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

6. 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

7. 889921 Szociális étkeztetés 

8. 910502 Közművelődési intézmények működtetése 

9. 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 

10. 999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek” 

 

6. § (1) A Rendelet 2. melléklete 2/k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„[2. Az együttműködési lehetőségek területei és formái] 
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 .... 

k) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény 

szerint, de legalább tizenhat órában - hivatali ügyfélfogadási időben - az 

önkormányzati feladat ellátásához, működéséhez (a testületi, tisztségviselői, 

képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt 

helyiség ingyenes használatát biztosítja. A helyi nemzetiségi önkormányzat vállalja, 

hogy a helyi önkormányzat által biztosított tárgyi, technikai eszközök korszerűsítését 

saját költségvetéséből fedezi. 

A helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket - kivéve a 

telefonhasználati díjat - a helyi önkormányzat viseli, míg a fenntartási és takarítási 

költségeket a helyi nemzetiségi önkormányzat átvállalhatja a helyi önkormányzattól.” 

 

(2) A Rendelet 2. melléklete utolsó szakaszának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10. Záró rendelkezések 

a) A megállapodás 2016. január 31. napjától lép hatályba, és az ebben foglaltakat e naptól 

kezdve kell alkalmazni. A tárgyban Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 

valamint a Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. 

november 1. napjával hatályba lépett megállapodás ezen megállapodás hatálybalépésével 

hatályát veszti.” 

 

7. § (1) A Rendelet 3. melléklete 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 [A Képviselő-testület át nem ruházható feladat- és hatásköre:] 

 ... 

„16) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjogának az állam 

vagy más helyi önkormányzat javára történő ingyenes átruházására, ilyen vagyon 

ingyenes átvételére vonatkozó döntés,” 

 

(2) A Rendelet 3. melléklete kiegészül egy új, 17. ponttal a következők szerint:  

 

 [A Képviselő-testület át nem ruházható feladat- és hatásköre:] 

 ... 

„17) amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.” 

 

8. § A Rendelet 4. mellékletének II./1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

  

 [II. Jogi és Szociális Bizottság] 

„1) Dönt a Képviselő-testület szociális feladatai közül a települési támogatásról és az 

egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben a Bizottság részére 

döntési jogkörrel átruházott szociális ügyekben” 

... 

 

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

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

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 



4 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 

A helyi iparűzési adóról szóló 21/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

1. § A helyi iparűzési adóról 21/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 9. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 

„9. § Adómentesség illeti meg  
a) a Htv. 3. § (2) - (5) bekezdéseiben megjelölt szervezeteket, melyek ezen 

bekezdésekben foglalt feltételek meglétéről írásban kötelesek nyilatkozni az 

adóhatóságnak az 1. mellékletben található minta alapján, továbbá 

b) a háziorvos, védőnő vállalkozót, ha a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az 

adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg - figyelemmel a Htv. 39/C. § (4) 

bekezdésében foglaltakra.” 

 

2. § A Rendelet a következő 9/A. §-al egészül ki:  

 

„9/A. § (1) A Htv. 39/C. § (4) bekezdésében meghatározott adómentesség formájában nyújtott 

támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 

2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet 

nyújtani.  

(2) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja 

az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek 

szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének 

megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése 

céljából teherszállító jármű vásárlására.  

(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése 

figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas 

módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két 

pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat 

jelen rendelet 2. számú mellékletét képezi.  

(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, 

egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két 

pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű 

támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 

eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások 

esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 

támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.  

(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági 

érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra 

való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 
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2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU 

bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló 

rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.  

(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek 

vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott 

állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi 

rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott 

körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.  

(7) A támogatást nyújtó (Önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a 

támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély 

összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 3. számú mellékletét képezi. 

(8) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig 

meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles 

azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai 

Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.” 

 

3. § A Rendelet a következő alcímmel és 11/A. §-al egészül ki:  

 

„Értelmező rendelkezések 

 

11/A. § Jelen rendelet alkalmazásában:  

a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 

kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. 

rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,  

b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése 

szerinti vállalkozás.”  

 

4. § A Rendelet 12. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:  

 

„(5) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

 

5. § A Rendelet a következő 2. melléklettel egészül ki:  
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„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a helyi iparűzési adóról szóló 

21/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 

2. melléklete 

 

 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás 

esetén 

 

1. Kedvezményezett adatai 

Név:  

Adószám:  

Elérhetőség:  

Aláírásra jogosult képviselő:  

E-mail cím:  

(jelölje X-szel ) 

 Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során   

 Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során   

Egyesülés, szétválás ideje:  

 

_________   ___________   _________ 

   (év)             (hónap)           (nap) 

 

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a 

kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon 

vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban 

részesültek.  

 

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, 

amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély 

összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem 

kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van). 

 

Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak 

betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák.
1
 

                                                 
1
 Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az 

egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően 
jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad. 
 
Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra őzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban 
részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha 
ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában 
érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között. 
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2
 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 

3
 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 

térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján. 
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Ft Euró Ft Euró 
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3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról 

Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében 

a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak. 

Vállalkozás neve Adószáma 

  

  

  

  

  

  

 

 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható 

azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan 

kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg 

meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában 

meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően 

a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.
4
 

 

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett 

csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget 

tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási 

kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az 

elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban 

van). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint 

és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem 
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5
 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 

6
 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján. 

7
 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani: 

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott 
összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar 
Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.  

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos 

célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra 
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Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent 

megadott adatok helyesek. 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő 

átadja. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése
8
 közötti 

időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe 

veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről 

haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles 

a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a 

jelen nyilatkozatot. 

 

Kelt:  ............................................... 

 

 

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

                      Kedvezményezett 

        (aláírás, pecsét) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer 

értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély 

összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez 

az időpont általában a szerződés kelte. 



11 

 

Útmutató 

 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
9
 szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó 

pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma 

tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 

ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő 

forintösszeget
10

, figyelemmel az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra
11

 

is.  

1. Mi a bruttó támogatástartalom? 

2. A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában 

érvényes értékre kell diszkontálni az odaítélés idején érvényes referencia ráta alkalmazásával. 

3. Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és 

ugyanazon vállalkozásnak? 

4. Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével 

rendelkezik, vagy 

5. Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét 

jogosult kinevezni vagy elmozdítani, vagy 

6. Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági szerződés 

alapján meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy 

7. Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal kötött 

megállapodás alapján egyedül birtokolja a szavazati jogok többségét 

8. Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy több 

másik vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok vonatkozásában is egy és ugyanazon 

vállalkozásnak kell tekinteni. 

9. Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás 

szabályait? 

10. Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi évben, 

valamint az azt megelőző két pénzügyi év során került sor. 

11.  Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély 

összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód támogatást 

igénylő csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt 

csekély összegű támogatás később is jogszerű marad. 

12. Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően 

nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon 

vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet 

átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját 

tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan 

el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között. 

13. Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az 

alkalmazandó felső határt, figyelembe kell venni az azon vállalkozások részére nyújtott 

csekély összegű támogatásokat is, amelyek a kedvezményezettel egy és ugyanazon 

vállalkozásnak minősülnek. 

Halmozódás: 
14. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély 

összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű 

                                                 
9  1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés 
10  Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 

eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni. 
11  1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés 
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támogatással [pl. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a 

mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 

2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.) alapján 

nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatással]  az 1407/2013/EU bizottsági 

rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást 

ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő 

forintösszegig halmozható. 

 

15. Például:  

Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző vállalkozás 

mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősülő 15.000 euró támogatásban részesül, 

részére a közúti árufuvarozási tevékenységéhez az alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra 

figyelemmel, 85.000 euró támogatás nyújtható. Amennyiben ez a vállalkozás egyéb 

tevékenységet (pl. könyvvizsgálat) is végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

200.000 eurós értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis támogatás 

nyújtható.  

 

16. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági 

érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra 

való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114, 

2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően nyújtott 

közszolgáltatási csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben 

meghatározott 500.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.  

 

17. Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az 

1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb tevékenységi 

körökben is folytat tevékenységet, a halászati és akvakultúra-ágazatba tartozó tevékenységek 

tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati 

és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 

2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) 

megfelelően nyújtott halászati csekély összegű támogatás az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági 

rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást 

ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő 

forintösszegig halmozható. 

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott összegek 

forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján 

érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal 

meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó
12

. 

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell 

őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat 

bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai 

Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni. 

                                                 
12  Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 

regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.§ alapján. 
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6. § A Rendelet a következő 3. melléklettel egészül ki:  

 

„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a helyi iparűzési adóról szóló 

21/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 

3. melléklete 

 

IGAZOLÁS CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSRÓL 

 

Alulírott .................................................. a .......................................... mint támogatást nyújtó 

képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a ….................................... mint 

kedvezményezett …......................................... bizottsági rendelet (HL …..., dátum, oldal) 

(a továbbiakban: …........................................ bizottsági rendelet) alapján a következő csekély 

összegű támogatásban részesül: 

Projekt megnevezése: 

Támogatást nyújtó döntésének száma: 

Támogatás odaítélésének időpontja: 

A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken: 

 

A jelen támogatással érintett célra a(z) …....................................... bizottsági rendelet alapján 

...................... eurónak megfelelő forintösszeg nyújtható. 

Jelen igazolást a(z) ….............. bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki. 

 

Kelt, .............................................… 

 

…………………………………………………………..   

Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)”  

 

 

7. § Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

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

polgármester       jegyző 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelete 

Kakucs Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 

 

 

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

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva - figyelemmel a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 

szóló 2015. évi C. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltakra - a következőket rendeli el: 

 

I. FEJEZET 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kakucs Község Önkormányzatára (a továbbiakban: 

Önkormányzat), az Önkormányzat szerveire, az Önkormányzat irányítása alá tartozó 

költségvetési szervekre, továbbá az Önkormányzat által támogatásban részesített 

magánszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetekre.  

 

2. A költségvetés címrendje 

 

2. § (1) Az Önkormányzat önálló címet alkot. 

 

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő jogkörrel felruházott 

költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. 

 

a) önállóan működő és gazdálkodó:  Kakucsi Polgármesteri Hivatal 

b) önállóan működő:   Kakucsi Kökörcsin Óvoda. 

 

II. FEJEZET 

 

3. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

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

testület) az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 

 

388.305.514 Ft költségvetési bevétellel, 

549.408.815 Ft költségvetési kiadással, 

  161.103.301 Ft költségvetési egyenleggel 

állapítja meg. 

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak előirányzat-

csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt 
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feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet 

tartalmazza. 

 

(4) A működési bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten, valamint az Önkormányzat költségvetési hiányának belső 

finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és az 

Önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására vagy a költségvetési 

többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési cél 

szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza. 

 

(5) A felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten, valamint az Önkormányzat költségvetési hiányának belső 

finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és az 

Önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására vagy a költségvetési 

többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat felhalmozási cél 

szerinti tagolásban a 4. melléklet tartalmazza. 

 

(6) Az Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető 

ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) 

bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 

saját bevételeit az 5. melléklet tartalmazza. 

 

(7) Az Önkormányzatnak a költségvetési évre vonatkozó azon fejlesztési céljait, amelyek 

megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése 

válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével 

együtt a 6. melléklet tartalmazza. 

 

(8) Az Önkormányzatnak az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton 

kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza. 

 

(9) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő általános tartalék és céltartalék összegét a 

8. melléklet tartalmazza. 

 

(10) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági 

jellegű ellátásokat a 9. melléklet tartalmazza.  

 

(11) Az Önkormányzat előirányzati ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza. 

 

(12) Az Önkormányzat összesített létszám-előirányzatát a 11. melléklet tartalmazza. 

 

(13) A képviselői, bizottsági tagság után járó tiszteletdíjak összegét az Önkormányzat 

személyi jellegű kiadásai tartalmazzák. 

 

III.  FEJEZET 

 

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 
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4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért, szabályszerűségéért a 

Polgármester a felelős. 

 

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az 

elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése 

körében átmeneti – e rendelettől eltérő – intézkedést is hozhat, amelyről a Képviselő-testület 

legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok 

között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a 

költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 

 

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előre nem látható, be nem 

tervezett, szükséges kiadások fedezetére - a Képviselő-testület külön engedélye nélkül - 

maximum 500.000 Ft-os értékhatárig kifizetést teljesítsen a tartalék terhére. 

   

5. §  (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt 

bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadás teljesítésére.  

  

(2) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya 

további 30 napig fennáll, azt az önállóan működő költségvetési szerv vezetője haladéktalanul 

köteles jelenteni az Önkormányzat Jegyzőjének. 

 

(3) A költségvetési szervek:  

a) kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást,  

b) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.  

 

(4) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a 

felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. 

 

(5) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek:  

a) az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott 

támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják 

fel;  

b) számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű 

használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint.  

 

6. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit 

a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja. 

 

(2) A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben 

szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát. 

 

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános 

tartalék és céltartalék felett a Képviselő-testület és a Polgármester rendelkezik. 

 

(4) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Polgármester évente köteles beszámolni és 

a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.  

 

7. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és 

kiadási előirányzatai felett a szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak 

a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény 

biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. 

 

(3) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, 

a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a 

Képviselő-testület jóváhagyását követően. 

 

8. § (1) Az önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek az 

Önkormányzat által kialakított számviteli politika és számlarend szerint eljárni. 

  

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek:  

a) kezességet nem vállalhatnak, 

b) értékpapírt nem vásárolhatnak,  

c) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,  

d) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az 

esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését 

nem veszélyezteti,  

e) hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.  

 

(3) Az önállóan működő költségvetési szervek támogatást társadalmi szervezeteknek nem 

nyújthatnak. 

 

9. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások 

felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 

 

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő 

intézmény tekintetében is köteles betartani.  

   

10. § Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szakmai alapfeladatuk 

keretében szellemi tevékenységnek, szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő 

igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – az intézménnyel 

munkaviszonyban nem álló természetes és jogi személyekkel az alábbi feltételek mellett 

köthetnek szerződést: 

a) szellemi tevékenység végzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés a költségvetési szerv 

alapító okiratában rögzített szakmai alapfeladatának ellátására köthető, 

b) a költségvetési szerv vezetője a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározza 

azokat a szakmai feladatokat és feltételeket, melyek ellátása érdekében külső személlyel vagy 

szervezettel szerződést köthet. 

 

11. § A Képviselő-testület a Kakucsi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az alábbiakat 

határozza meg: 

a) köztisztviselői illetményalap mértéke megegyezik a Magyarország központi 

költségvetéséről szóló hatályos törvényben meghatározott összeggel, 

b) a köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő illetményalapjának 

20%-a (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) 

bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével), 

c) köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete megegyezik a Magyarország központi 

költségvetéséről szóló hatályos törvényben meghatározott összeggel, 
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d) a köztisztviselők juttatására a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvényben, a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes 

illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Kormányrendeletben, illetőleg a 

Kakucsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről szóló 24/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.  

 

 

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

 

12. § (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében 

a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak 

szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Polgármester a zárszámadási rendelettervezet 

előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. 

 

(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját 

és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről. 

 

6. Záró és vegyes rendelkezések 

 

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. 

január 1-jétől kell alkalmazni. 

 

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

hirdetőtáblán, valamint az Önkormányzat www.kakucs.hu honlapján - kell kihirdetni, a 

kihirdetésért a jegyző a felelős. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kakucs.hu/
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2016. (II. 29.) rendelete 

A község építészeti örökségének helyi védelméről 

 

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

bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) 

bekezdésében, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) 

pontjában és a 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az építészeti örökség 

helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet figyelembe 

vételével -, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) A rendelet hatálya az építészeti örökség mindazon elemére kiterjed, amely külön 

jogszabályok alapján nem áll védelem alatt, és amelyet jelen rendelet helyi települési, táji, 

építészeti, néprajzi, régészeti értékként védetté nyilvánít (továbbiakban: helyi védelem). 

(2) A helyi védelem célja a településnek és környezetének, valamint az ott található értékes 

építészeti és természeti elemek jellegzetességének, hagyományos megjelenésének megőrzése. 

(3) A helyi védelem tárgyát képezi mindaz az épített vagy természeti érték (épület, építmény, 

utcarész, településrész, építményrész, közterületen lévő szobor, emlékmű, közterület), melyet 

a Képviselő-testület építészeti, művészeti, néprajzi, településtörténeti, környezeti, esztétikai 

értéke miatt védelem alatt állónak nyilvánít. 

(4) A helyi értékvédelem feladata  

a) a helyi különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, településképi, táji, 

építészeti, néprajzi, településtörténeti, régészeti, művészeti, műszaki-ipari, természeti, 

esztétikai szempontból védelemre érdemes védett értékek körének számbavétele és 

meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, megőrzése, megőriztetése és a 

lakossággal való megismertetése, 

b) a védett értékek károsodásának megelőzése, fenntartásuk, illetve megújulásuk 

elősegítése.  

 

2. Az építészeti örökség helyi védelmének és a védelem alá helyezés megszüntetésének 

általános szabályai 

 

2. § (1) A helyi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését a helyi Önkormányzat 

Képviselő-testülete, illetve bármely, a településen élő magánszemély vagy ott tevékenykedő 

jogi személy, civil szervezet kezdeményezheti. A helyi védetté nyilvánítás kezdeményezésére 

vagy annak megszüntetésére a helyi Önkormányzathoz kérelmet kell benyújtani. A védetté 

nyilvánításról a Képviselő-testület rendelettel dönt. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 

a) az építmény megnevezését, szükség esetén körülhatárolását, 

b) pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épületrész), 

c) az építmény rövid ismertetését, leírását, 

d) a kezdeményezés indokolását, 

e) fotódokumentációt. 

(3) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás 

megindításáról az érdekelteket értesíteni kell. 

(4) A védetté nyilvánítást, illetve annak megszűntését követő 30 napon belül értesíteni kell: 
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a) az ingatlan vagy természeti érték tulajdonosát, használóját, kezelőjét, 

b) az elsőfokú építésügyi hatóságot, 

c) a védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére javaslatot tevőt, 

d) a Dabasi Járási Hivatal Földhivatali Osztályát, 

e) területi védelem esetén az érintett közművek üzemeltetőit. 

(5) A helyi védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetése tényét az ingatlan-

nyilvántartásba be kell jegyezni. A bejegyzésről a helyi Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 

(6) A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem érinti. 

(7) A helyi védelem alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni, mely a következőket 

tartalmazza: 

a) a védett érték megnevezése, 

b) cím, helyrajzi szám, 

c) fotódokumentáció, 

d) tulajdonos, kezelő, használó megjelölése. 

 

3. § (1) A helyi védelem alatt álló épületet, építményt az e célra rendszeresített egységes 

táblával kell megjelölni. 

A tábla szövege: „Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete védetté 

nyilvánította ..... évben”. 

(2) A tábla elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról - külön eljárás nélkül - a helyi 

Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 

(3) A tulajdonos a tábla elhelyezését tűrni köteles. 

 

4. § A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha  

a) a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül,  

b) a védett terület, illetve érték, a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul 

elveszítette,  

c) a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel 

meg, 

d) a védett érték magasabb (műemléki) védettséget kap.  

 

3. A védett értékekre vonatkozó településrendezési és építési előírások 

 

5. § (1) A Helyi Építési Szabályzat településkép alakítására vonatkozó rendelkezésének 

illeszkedési és közterület-alakítási szabályait a helyi védelem területein érvényre kell juttatni. 

(2) A védett építményt érintő építési munka esetén az építésügyi hatóság a főépítész 

közreműködésével meghatározhatja 

a) a tetők, magastetők, tetőfelépítmények kialakítását, 

b) bővítmény esetén annak az építési helyen belüli elhelyezését, 

c) a portálok kialakítását, 

d) a homlokzatképzést és színezést, a felhasználható anyagok körét, 

e) a beavatkozással kapcsolatos, a védett értékek rehabilitációjával összefüggő egyéb 

feltételeket és követelményeket. 

(3) Az általános érvényű szabályokban, valamint a Helyi Építési Szabályzatban foglaltakon 

túl, az engedélyezési dokumentációnak tartalmaznia kell 

a) a védett érték beavatkozással érintett részének felmérési dokumentációját, 

b) a munkák által érintett építményrészek és környezet állapotának 

fényképdokumentációját. 

(4) A helyi védelem alá helyezett védett értéken az egyébként építési engedély nélkül 

végezhető munkákat csak a főépítész hozzájárulásával lehet elvégezni.  
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(5) A védelemben részesített építmények korszerűsíthetők, bővíthetők, funkciójuk 

megváltozhat, ezzel azonban védettségre okot adó értékeik nem csökkenthetők. 

(6) Nem adható építési engedély olyan építési munkára, amely a védett érték létét, állagát 

veszélyezteti vagy azt értékvédelmi szempontból károsan befolyásolja. 

(7) A védelem alatt álló értékek megőrzése érdekében – a hatályos építési jogszabályok 

keretei között – az első fokú építésügyi hatóság kötelezheti a tulajdonost (használót) a védett 

értéket éktelenítő idegen részek eltávolítására. 

(8) A helyi védelem alatt álló épület, illetve építmény bontására engedély csak a védelem 

feloldását követően adható ki. 

 

4. A helyileg védett értékek hasznosítására, fenntartására, átalakítására, bővítésére és 

bontására vonatkozó általános előírások 

 

6. §  (1) A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell 

megtartani, érintetlenül hagyva az értéket képező homlokzati nyílásrendet és a nyílások 

osztását, megőrizve az eredeti homlokzati tagozatokat és a homlokzat egységes színezését.  

(2) A védett épület belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség nem 

akadályozza, sőt, a védelem érdekében elő kell segíteni ezen épületek mai igényeknek 

megfelelő használatát. A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben 

tartásával kell megoldani.  

(3) A védett épületet úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati 

kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve a legkisebb kárt szenvedje, és a tervezett 

bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.  

(4) A védett épület átalakítása, bővítése feltételeként az egyes épületrészeknek, 

tartozékoknak az új épületbe történő beépítését, visszaállítását vagy megőrzését az építési 

hatóság előírhatja.  

(5) Védett épület bontására csak a teljes műszaki és erkölcsi avultság esetén kerülhet sor, ha 

a védelemben részesülő építészeti érték károsodása olyan mértékű, hogy a károsodás műszaki 

eszközökkel nem állítható helyre. A védett épület bontására csak a védettség megszüntetését 

követően kerülhet sor.  

(6) A védett épülettartozékot az épület elbontása után az új épületbe – felújítás, javítás után 

– vissza kell építeni.  

(7) A védett épületen/építményen semmilyen gépészeti berendezés, tetőfelépítmény, 

égéstermék-kivezető szerkezet közterületről is látható egysége és kivezetése a környezetébe 

nem illeszkedő, esetleg zavaró módon nem helyezhető el.  

 

7. § (1) A védett építmények eredeti külső megjelenését, ezen belül  

a) egészének és részleteinek külső geometriai formáit, részletképzését, valamint ezek 

rész- és befoglaló méreteit,  

b) eredeti anyaghatását egészében és részleteiben,  

c) az eredeti színezését, vagy ha ez nem ismert, a védett építmény jellegének és 

környezetének megfelelő színezést,  

d) eredeti épülettartozékait és felszereléseit  

az e rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell megőrizni, illetve helyreállítani. 

(2) Az egyes épületek kiemelkedő, megőrzendő értékeit az egyes épület adatlapok 

tartalmazzák. 

(3) Helyi védett épületen tetőtér-beépítés, vagy emeletráépítés csak akkor alkalmazható, ha 

ezt az illeszkedés szabályai lehetővé teszik, és ha a homlokzati értékek megőrizhetőek. 

(4) Helyi védelem alatt álló szobor, szoborcsoport, emlékmű nem védett elemeinek esetleges 

cseréje, illetve hiányzó elemeinek pótlása során a védett elemeket  
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a) a tömeghatás, 

b) a teljes magasság, 

c) a talapzat és a szobor magassági aránya, 

d) az anyaghasználat 

szempontjából mértékadónak kell tekinteni. 

(5) A szobrok, emlékművek, kőkeresztek javítását, karbantartását szakképzett restaurátorral 

kell elvégeztetni. A helyi védett alkotásokat a szoborlapok tartalmazzák. 

 

5. Védett értékek fenntartása, hasznosítása 

 

8. § (1) A védett értékek jó karbantartása, állapotuk megóvása a tulajdonos kötelezettsége. A 

tulajdonos kötelezettsége kiterjed a védelem alá helyezett érték minden alkotóelemére, és 

részletére, függetlenül attól, hogy azok a rendeltetésszerű használathoz szükségesek-e vagy 

sem. 

(2) A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését a rendeltetésüknek megfelelő 

használattal kell biztosítani. 

(3) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a védett érték állagának romlásához vezetne, 

úgy e használatot az illetékes építésügyi hatóság korlátozza, illetve megtiltja. 

(4) Az építészeti értékek szemlélet-, illetve jellemformáló szerepének érvényesülése, a 

települési azonosságtudat fejlesztése érdekében a védett értékeknek és a velük kapcsolatos 

ismereteknek a helyi oktatásban és közművelődésben helyet kell kapniuk. 

(5) A helyi védelem alatt álló érték fenntartási kötelezettségének (szokásos jó-

karbantartási munkálatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben felmerülő munkálatok) 

teljesítéséhez az Önkormányzat pénzbeli támogatást nyújthat a tulajdonos részére, 

amennyiben azt a tulajdonos a munkavégzés előtt kéri. 

(6) A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható, melynek igénylése 

kizárólag pályázat útján lehetséges. Támogatásért csak a helyi védelem alá vont érték 

tulajdonosa folyamodhat és annak elnyerésére is csak ő jogosult. 

(7) A támogatási kérelemhez csatolni kell az alábbiakat: 

a) építési engedélyhez kötött munka esetén az építési engedélyezési 

tervdokumentációt és a jogerős építési engedélyt, 

b) építési engedélyhez nem kötött munka esetén az építési engedélyezési 

tervdokumentációnak megfelelő terveket, az elvégezendő munka leírását, 

c) fénykép-dokumentációt az építmény állapotáról, homlokzatáról, 

d) a megpályázott pénzösszeg megjelölését, felhasználásának tervezett módját és a 

munka elkészülésének határidejét, 

e) a pályázó költségvállalási nyilatkozatát arról, hogy a támogatás elnyerése esetén a 

kapott összeget a pályázati feltételek szerint használja fel. 

(8) A támogatás módját, mértékét, igénybevételének feltételeit a Képviselő-testület határozza 

meg és ezekről a nyertes pályázó és az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A szerződés 

tartalmazza legalább a megítélt támogatás folyósításának módját, a felhasználás feltételeit, az 

elszámolás határidejét és az ellenőrzés szabályait.  

(9) A támogatás kifizetésére az elvégzett munkáról szóló eredeti számlák és fényképek 

becsatolását követően kerülhet sor. Az elkészült munkát követő kifizetés előtt az 

Önkormányzat szakértő bevonását is kezdeményezheti annak megállapításához, hogy a 

munka minősége megfelel-e. 

(10) Az önkormányzati támogatással felújított épület védettsége nem törölhető a támogatást 

követő 15 éven belül. 

 

6. A helyi védett érték nyilvántartása 
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9. § (1) A helyi védelem alatt álló értékekről külön nyilvántartást kell vezetni.  

(2) A nyilvántartás legalább az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól 

szóló mindenkor hatályos miniszteri rendeletben foglaltakat tartalmazza. 

 

7. A helyi védelem alatt álló ingatlanok 

 

10. § A helyi védettség alá tartozó ingatlanokat jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 

8. Záró rendelkezések 

 

11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a község építészeti örökségének 

helyi védelméről szóló 16/2008. (X. 22.) önkormányzati rendelet. 

 

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

polgármester                                                                         jegyző 

 

 

1. melléklet a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez 

 

Megnevezése Elhelyezkedése 

(utca, hrsz.) 

Jellemző 

használata 

Meghatározó értékei 

Egyedi művi értékek 

Épületek és építmények 

Római Katolikus 

Templom 

Hősök tere 3. 

574. hrsz. 

egyházi 

szertartások 

szerkezete, főoltár, 

üvegablakok, eredeti fapadok 

Római Katolikus 

Kápolna 

Fő utca – Malomkert 

utca sarkán  

63/5. hrsz. 

kegyhely az építmény apró barokk 

kápolna jellege, a kis 

üvegablakkal és a kereszttel 

Községi Tájház Fő utca 136. 

449/1. hrsz. 

hagyományőrző 

rendezvények 

szerkezete,  

berendezése a közel 100 éves 

helyi paraszti hagyományt 

őrzi 

Templomkerti 

világháborús emlékmű 

Hősök tere 3. 

574. hrsz. 

kegyeleti 

emlékhely 

márványtábla-véséssel 

Liebner-emlékoszlop 

 

Fő utca – Dózsa 

György utca közötti 

parkban 63/5. hrsz. 

történelmi 

emlékhely 

Kakucs Liebner József 

címerével díszítve 

A központi parkban 

lévő kereszt 

Fő utca - Sastelep utca 

kereszteződésében 

63/5. hrsz. 

kegyhely kőből faragott kereszt és 

korpusz 

A községi temető 

központi keresztje 

Monori út végén 

795. hrsz. 

kegyhely gránitból faragott kereszt és 

korpusz, a málenkij robotosok 

emlékműve egyben 

Kápolna melletti 

kereszt 

Fő utca – Malomkert 

utca sarkán  

63/5. hrsz. 

kegyhely kőből faragott kereszt és 

korpusz 

Templomkerti kereszt Hősök tere 3. 

574. hrsz. 

kegyhely kőből faragott kereszt és 

korpusz 
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Természetvédelmi területek 

Központi park Fő utca mellett 

63/5. hrsz. 

játszótér, sétány a rajta két oldalt található 

fasor, a fa játszótér és a 

közepén végighúzódó kis 

gyalogösvény 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 

szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és az 

egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 

Rendelet) 9. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[(2) A Képviselő-testület e rendeletben szabályozza az alábbi pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokat, szolgáltatásokat:] 

... 

„b) egyéb szociális támogatásokat: 

ba) újszülöttek támogatását, 

bb) helyi gyermeknevelési támogatást, 

bc) gyermekek karácsonyi támogatását, 

bd) felsőoktatási hallgatók támogatását, 

be) szilárdhulladék-szállítási díjkedvezményt,  

bf) temetési támogatást,”  

... 

 

2. § A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A rendkívüli települési támogatás megállapításának feltétele, hogy   

a) egyedül élő személy esetén a havi nettó átlagjövedelme a nyugdíjminimum 300%-át, 

b) család esetén az egy főre számított havi nettó átlagjövedelem a nyugdíjminimum 

250%-át  

ne haladja meg.” 

 

3. § A Rendelet kiegészül a 12/A. ponttal és 19/A. §-sal a következők szerint: 

 

„12/A. Helyi gyermeknevelési támogatás 

 

19/A. § (1) Helyi gyermeknevelési támogatásban részesíthető az a személy, akinek gyermeke 

kakucsi székhelyű köznevelési intézményben óvodás, általános iskolás, vagy magyarországi 

székhelyű középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, 

hallgatója, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300%-át.  

(2) A helyi gyermeknevelési támogatás iránti kérelmet a - támogatásra javasolt család 

szociális helyzetét ismerő - köznevelési intézmény vezetője, valamint a helyi roma 

nemzetiségi önkormányzat elnöke is benyújthatja az Önkormányzathoz. Ebben az esetben a 

kérelemhez nem szükséges mellékelni a támogatandó család  tagjainak jövedelemigazolását. 

(3) A Bizottság a helyi gyermeknevelési támogatást elsősorban a köznevelési intézmény által 

a gyermekek részére szervezett, alábbi eseményeken történő részvétel esetén állapítja meg: 
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a) óvodai, iskolai ballagás, szalagavató, 

b) tanulmányi vagy osztálykirándulás,  

c) táborozás, 

d) nyári napközi, 

e) sporttevékenység, 

f) kulturális, ismeretterjesztő rendezvény, tevékenység. 

(4) A helyi gyermekvédelmi támogatás egy-egy alkalommal nyújtható összege nem lehet 

magasabb gyermekenként 40.000 Ft-nál.” 

 

4. § A Rendelet kiegészül a 12/B. ponttal és 19/B. §-sal a következők szerint: 

 

„12/B. Gyermekek karácsonyi támogatása 

 

19/B. § (1) Gyermekek karácsonyi támogatásában részesíthető az a személy, akinek gyermeke 

kakucsi székhelyű köznevelési intézményben óvodás vagy általános iskolás, és családjában az 

egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300%-át.  

(2) A helyi gyermeknevelési támogatás iránti kérelmet a - támogatásra javasolt család 

szociális helyzetét ismerő - köznevelési intézmény vezetője, valamint a helyi roma 

nemzetiségi önkormányzat elnöke is benyújthatja az Önkormányzathoz. Az általuk 

előterjesztett kérelemhez nem szükséges mellékelni a támogatandó család tagjainak 

jövedelemigazolását. 

(3) Gyermekek karácsonyi támogatásának összege nem lehet magasabb gyermekenként 

10.000 Ft-nál.” 

 

5. § A Rendelet 22. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[(3) Temetési támogatás akkor állapítható meg a kérelmezőnek, ha] 

... 

„c) a családjában az egy főre számított nettó jövedelem maximum a nyugdíjminimum 

400%-áig terjed, és”... . 

 

6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon 

hatályát veszti. 

(2) Jelen rendeletben foglaltakat a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

 

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

polgármester       jegyző 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 

Kakucs Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésének a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § 

(1) és (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

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

a bevételek és kiadások évközbeni változása miatt Kakucs Község Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetését jelen rendeletben foglaltak szerint 

módosítja. 

 

2. § A Kakucs Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetése mérleg főösszegének  

 

bevételi oldalát: 610.330.266 Ft-ban 

kiadási oldalát: 610.330.266 Ft-ban 

állapítja meg.” 

 

(2) A Kvr. 1. – 11. mellékletei helyébe a jelen rendelet mellékletét képező 1. – 11. mellékletek 

lépnek. 

 

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 
polgármester jegyző 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2016. (V. 03.) önkormányzati rendelete 

Kakucs Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról 

 

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

CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi 

zárszámadásáról a következőket rendeli el.  

 

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

testület) Kakucs Község Önkormányzatának 2015. évi zárszámadását  

440.632.866.-  Ft költségvetési bevétellel, 

399.296.167.- Ft költségvetési kiadással, 

41.436.699.- Ft költségvetési egyenleggel 

állapítja meg. 

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak előirányzat-

csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt 

feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet 

tartalmazza. 

 

(4) A működési bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten, valamint az Önkormányzat költségvetési hiányának belső 

finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és az 

Önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására vagy a költségvetési 

többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési cél 

szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza. 

 

(5) A felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten, valamint az Önkormányzat költségvetési hiányának belső 

finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és az 

Önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására vagy a költségvetési 

többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat felhalmozási cél 

szerinti tagolásban a 4. melléklet tartalmazza. 

 

(6) Az Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető 

ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) 

bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 

saját bevételeit az 5. melléklet tartalmazza. 

 

(7) Az Önkormányzatnak a költségvetési évre vonatkozó azon fejlesztési céljait, amelyek 

megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése 

válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével 

együtt a 6. melléklet tartalmazza. 
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(8) Az Önkormányzatnak az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton 

kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza. 

 

(9) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő általános tartalék és céltartalék összegét a 

8. melléklet tartalmazza. 

 

(10) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági 

jellegű ellátásokat a 9. melléklet tartalmazza.  

 

(11) Az Önkormányzat előirányzati ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza. 

 

(12) Az Önkormányzat összesített létszám-előirányzatát a 11. melléklet tartalmazza. 

 

(13) A képviselői, bizottsági tagság után járó tiszteletdíjak összegét az Önkormányzat 

személyi jellegű kiadásai tartalmazzák. 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.      Farkasné Szabó Mária sk. 
polgármester  jegyző 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2016. (V. 03.) önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladatáról 
 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

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

bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. Általános rendelkezések 

 

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

Önkormányzat) közigazgatási területére terjed ki. 

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

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

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet végzőkre. 

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

a) közszolgáltatásra,  

b) közterület tisztán tartására. 

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

ában foglaltak definiálják. 

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

37/B. §-ai rögzítik. 

(6) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma:  

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak 

meghatározása,  

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása,  

c) a közszolgáltatási szerződés megkötése, 

 (7) Az állam hulladékgazdálkodási közfeladatait elsődlegesen a Ht. 32/A. §-a rögzíti. 

 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határa 

 

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

bekezdésében meghatározott tevékenységekre. 

 

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

közszolgáltatás körébe bevonható külterületi ingatlanokra terjed ki. 

 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet végzők 

 

4. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységek közül  

a) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését és a hulladéklerakó 

helyre hulladékkezelés és ártalmatlanítás céljából történő elszállítását a Csévharaszt és 

Kakucs Községi Önkormányzatok által közösen alapított: CSÉV-KA Nonprofit Kft. 

(2212 Csévharaszt, Kossuth L. utca 43/B.), mint Közszolgáltató (a továbbiakban: 

Közszolgáltató), 

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését az NHKV 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban: Koordináló szerv) 
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végzi.  

(2) A települési szilárd hulladék elhelyezése kezelés vagy ártalmatlanítás céljából 

a) a háztartási hulladék, és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak minősülő 

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

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

helyrajzi szám alatt található 

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

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

helyrajzi szám alatt található  

hulladéklerakó helyeken történik. 

 

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja,  

a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei,  

az elkülönített vagy szelektív hulladék gyűjtése 

 

4.1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja  

 

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

vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján történik.  

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett 

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

vagy az Önkormányzat honlapján és hirdetmény formájában tájékoztatást nyújt.  

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében a Közszolgáltató és az 

ingatlanhasználó közötti szerződéses jogviszonyt a közszolgáltatás rendelkezésre állásának és 

az ingatlan használatának ténye hozza létre.  

 

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

hetente 1 alkalommal, keddi napon, 5 órától - 15 óráig a hulladék tömörítésére alkalmas 

járművel történik.  

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

tulajdonában lévő, vagy a Közszolgáltatótól bérelt és a Közszolgáltató szállítóeszközéhez 

rendszeresített gyűjtőedénybe helyezi el.  

(3) Alkalmazható gyűjtőedények: 

a) 60 literes hulladékgyűjtő edényzet,   

b) 80 literes hulladékgyűjtő edényzet,   

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

liter befogadóképességű hulladékgyűjtő zsák.  
(4) A gyűjtőedényekben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya: 

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

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

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

esetén: legfeljebb 25 kg.  

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

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

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

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

kizárólag a matricán feltüntetett űrméretnek megfelelő mennyiségű hulladék helyezhető el. 

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

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

figyelembevételével - a közterületre kihelyez.  
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(7) A biológiailag lebomló hulladékot biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban lehet az 

elszállítás céljából a közterületre kihelyezni. 

(8) A zöldhulladékot az ingatlanhasználóknak elsősorban komposztálással kell 

újrahasznosítaniuk, melyhez az igénylőknek az Önkormányzat biztosított 

komposztálóedényeket. 

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

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

értesíti az ingatlanhasználókat.  

(10) Az elmaradt szállítást a Közszolgáltató a szállítást akadályozó tényező megszűnését 

követő legkésőbb 48 órán belül elvégzi.  

 

7. § (1) A 6. § (3) bekezdés a) pontjában részletezett gyűjtőedényt kizárólag a lakóingatlant 

egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe 

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

bizonyítja. 

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

és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználók vehetik igénybe abban az 

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

(3) A kedvezményes hulladékmennyiség érvényesítésére való jogosultság a kérelem 

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

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

megállapított mindenkori közszolgáltatási díj mértékének - fajlagos költségeket figyelembe 

vevő - arányos csökkentésével. 

 

4.2. Közszolgáltató jogai és kötelezettségei  

 

8. § (1) A Közszolgáltató jogait és kötelezettségeit elsődlegesen a Ht. 41. - 44. §-aiban 

foglaltak rögzítik. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Közszolgáltató joga, hogy  

a) amennyiben az ingatlanhasználó által kihelyezett vegyes hulladékgyűjtő edénybe 

veszélyes hulladék került elhelyezésre, vagy a folyékony hulladék elhelyezése miatt a 

gyűjtőedényből befagyás, vagy egyéb okokból a hulladék nem üríthető, megtagadja a 

gyűjtőedényzet kiürítését, illetve a gyűjtőzsák elszállítását,  

b) megtagadja a hulladék begyűjtését azon ingatlanhasználó esetében,  

ba) aki a hulladékgazdálkodási szolgáltatás szüneteltetését kérte - a szüneteltetés 

idejére,  

bb) aki nem megfelelő hulladékgyűjtő edénybe - a gépi ürítésre nem alkalmas 

hulladékgyűjtő edényzetbe, zsákba, vagy meghatározott esetekben nem a 

Közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba - helyezte el az általa 

elszállításra kihelyezett hulladékot,  

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a Ht. 45. § (2) bekezdésében 

foglalt eseteken túl a közszolgálati szerződésben meghatározott módon felmondja.  

 

9. § A Közszolgáltatónak a Ht. 41. § - 44. §-aiban, és az általa az Önkormányzattal megkötött 

közszolgáltatási szerződésben foglaltakon túli kötelezettsége, hogy: 

a) gondoskodjon a hulladékgyűjtő edényzet ürítésének gondos elvégzéséről,  

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

gondoskodjon az edényzet saját költségén történő megjavításáról, ha az nem 

lehetséges, cseréléséről, 
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c) a Ht. 53. §-ában foglalt feladatok biztosítása érdekében ügyfélszolgálatot 

működtessen. 

 

4.3. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 

 

10. § (1) Az ingatlanhasználó jogait és kötelezettségeit elsődlegesen a Ht. 38. - 40. §-ai 

rögzítik. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ingatlanhasználó joga, hogy  

a) az ingatlanán képződő vegyes hulladékot tartalmazó gyűjtőedényt vagy zsákot - 

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

szállítás napjának 20.00 órájáig ürítés céljából a közterületen tárolja,  

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

a szállításra megjelölt napokon az ingatlana elől elszállításra kerüljön,  

c) amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a Közszolgáltató által végzett nem 

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

költségén történő megjavítását, ha az nem lehetséges cseréjét,  

d) kérje a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás időleges szüneteltetését,  

e) panasszal éljen, javaslatot tegyen a Koordináló szerv vagy a Közszolgáltató felé, ha 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással nem elégedett.  

 

11. § Az ingatlanhasználónak a Ht. 38. § - 40. §-aiban foglaltakon túli kötelezettsége, hogy: 

a) amennyiben beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 

igénybe vegye (nem mentesíti az ingatlanhasználót a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége alól az, ha a szolgáltatást nem, vagy 

csak részben kívánja igénybe venni),  

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

ingatlanhasználat kezdődik, annak tényét a változást követő 15 napon írásban 

bejelentse a Koordináló szervnek,  

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

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

képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékot  

ca) gyűjtse,  

cb) a gyűjtőedényt az ingatlanán tárolja,  

cc) a gyűjtőedényt ürítés céljából szállítási napokon a közterületre kihelyezze 

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

ürítésre alkalmas helyen legyen, ugyanakkor a közlekedést ne akadályozza,  

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

követelményeket betartsa, a környezetet ne veszélyeztesse, szennyezze, 

károsítsa, megakadályozza a hulladék kiszóródását,  

d) a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi 

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

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

vételével:  

da) zárható edényzetben gyűjtse a hulladékot,  

db) a gyűjtőedényzet rendszeres tisztításáról és fertőtlenítéséről gondoskodjon,  

dc) a hulladékgyűjtés során történő szennyezés esetén a terület megtisztításáról 

és fertőtlenítéséről szükség szerint gondoskodjon,  

e) a vegyes hulladékgyűjtő edényzet űrtartalmát meghaladó vegyes hulladékot a 

Közszolgáltató által rendszeresített vegyes hulladékot gyűjtő zsákban gyűjtse, 

elszállítás céljából a gyűjtőzsákot bekötve helyezze ki a közterületre,  
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f) gondoskodjon arról, hogy a hulladékgyűjtő edényekbe és zsákokba csak az e 

rendeletben meghatározottak szerint kerüljön hulladék elhelyezésre, és a hulladék 

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

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

g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Koordináló szervnek megfizesse, 

h) gondoskodjon arról, hogy a saját tulajdonában lévő hulladékgyűjtő edényzet 

alkalmas legyen a rendeltetésszerű használatra és a Közszolgáltató szállító járművével 

történő ürítésre.  

 

4.4. Az elkülönített vagy szelektív hulladék gyűjtése, elszállítása 

 

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

megszervezni, az ingatlanhasználó jogosult azt igénybe venni.  

(2) Az elkülönített hulladék gyűjtését a Közszolgáltató: 

a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal és 

b) gyűjtőszigetek működtetésével 

biztosítja. 

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

hulladék szállítása havi 1 alkalommal, minden hónap utolsó csütörtökjén, 6 órától – 14 óráig 

történik. Amennyiben a hónap utolsó csütörtökje ünnepnapra esik, az azt követő csütörtöki 

munkanapon történik a szállítás. 

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

ingatlanhasználó a hulladékot az (5) bekezdésben meghatározott edényzetben vagy zsákban 

helyezi ki a közterületre.  

(5) Elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag és fémhulladékot 

a) 120 literes, sárga fedelű gyűjtőedényben, vagy 

b) szelektívhulladék-gyűjtő zsákban, átlátszó műanyag zsákban 

lehet az elszállítás céljából a közterületre kihelyezni. 

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

zsákonként kihelyezhető hulladék súlya legfeljebb 25 kg lehet. 

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

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

gyűjtőszigetre elvitt hulladék elhelyezésére a hulladékgyűjtő edény telítettsége miatt nincs 

mód.    

Elkülönítetten gyűjtött üveghulladék csak a szelektív gyűjtőszigeten helyezhető el. 

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

szerint, de legalább havonta 1 alkalommal elvégzi.      

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

 

5. A lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

 

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

egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében, az általa meghirdetett 

időpontban, térítésmentesen gondoskodik. 

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

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

(3) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki: 

a) építési, bontási hulladék, 

b) hulladékká vált gumiabroncs, 

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

e) veszélyes hulladék, 

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék, 

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

h) kerti zöldhulladék, biohulladék. 

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

időben helyezhető ki.  

(5) A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- és 

gyalogosforgalmat ne akadályozza, a szállító jármű által jól megközelíthető legyen, a 

zöldterületet, valamint az egyéb növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás 

veszélyének előidézésével. 

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

meghatározott lomtalanítási akciót nem vehetik igénybe. 

 

6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei 

 

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

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

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

rendelet 4. §-ában meghatározott tartalmi követelményeket.  

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

szerint kell meghatározni.  

(3) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő tartalommal módosítsa a Közszolgáltatóval a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. A szerződésmódosítás során figyelembe 

kell venni, hogy a Ht. 34. § (7) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés legfeljebb 10 évre köthető meg. 

(4) A szerződés felmondásának esetére a Ht. 37. §-ában foglaltak az irányadóak. 

 

7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

 

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

szolgáltatás igénybe vétele az ingatlanhasználó számára folyamatosan kötelező. 

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

szerződésben meghatározott módon lehet igénybe venni.  

 

8. Az ingatlanhasználót terhelő díjfizetési kötelezettség, megfizetésének rendje, 

kedvezmények 

 

16. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó rendelkezéseket a Ht. 46. – 

48. §-ai tartalmazzák. 

(2) A közszolgáltatási díj mértékét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 

megállapításáért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.  

(3) A közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét megállapító miniszteri rendelet 

hatálybalépéséig a díj mértékét a Ht. 91. §-ában foglaltak szerint kell megállapítani. 

 

17. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Koordináló szerv 

által negyedévente kiállított számla ellenében, 15 napos fizetési határidővel köteles 

megfizetni. A Koordináló szerv első alkalommal a közszolgáltatási díjra vonatkozó számlát a 

2016. április 1-től ellátott közszolgáltatási tevékenységekre vonatkozóan állítja ki. 



36 

 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Koordináló szerv szedi be.  

(3) Az e rendeletben nem szabályozott díjmegfizetési kötelezettség tekintetében a települési 

hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 

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

alkalmazni.  

(4) A díjhátralékokról és azok behajtásáról a Ht. 52. §-a rendelkezik.  

(5) A kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási 

díj behajtása érdekében a Koordináló szerv intézkedik. 

 

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

jogosultságáról a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 

27.) önkormányzati rendelet 21. §-a rendelkezik. 

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

jogosult ügyfelek számára csökkentett összegben küld számlát a kedvezménnyel érintett 

időszakra a Kakucsi Polgármesteri Hivatal értesítése alapján.  

 

7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetése 

 

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

alól,  

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

keletkezik,  

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

szüneteltetése esetén, amelyet a Koordináló szervnek a szüneteltetés kezdete előtt - a 

szüneteltetés időtartamának pontos megjelölésével - bejelent, ha az ingatlant más sem 

használja 

a bejelentést követő hónap első napjától, 

c) a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló helyi 

önkormányzati rendeletnek a szilárdhulladék-szállítási kedvezményre való jogosultság 

megállapításáról rendelkező 21. §-ában megjelölt helyi lakos 

a mentességet megállapító önkormányzati határozatban meghatározott időponttól. 

 

8. Az üdülőként vagy időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó szabályok 
 

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

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

kell alkalmazni. 

 

9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére 

vonatkozó rendelkezések 

 

21. § (1) A Koordináló szerv az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása, valamint a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díj beszedése, illetve behajtása érdekében a közszolgáltatás igénybevételére 

kötelezett ingatlanhasználókról nyilvántartást vezet.  

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

igénybe vett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmára – figyelemmel az állami 

hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, 

az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól 

69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltakra - terjed ki.  
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(3) A Közszolgáltató és az Önkormányzat köteles minden olyan adatot és információt 

megadni a Koordináló szerv részére, ami feladatkörének gyakorlásához szükséges.   

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

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

(5) A Koordináló szerv az ingatlanhasználó személyes adatait a Ht. 32/A. § (5) bekezdésében 

foglaltak szerint kezelheti. 

(6) A Koordináló szerv köteles az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit megtartani.  

 

10. A közterület tisztán tartása 

 

22. § Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 

tevékenysége során köteles a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő 

tevékenységről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. §-ában foglalt 

előírásokat betartani.  

 

11. Záró rendelkezések 

 

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2016. 

április 1-jétől kell alkalmazni. 

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

Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 9/2015. (VII. 05.) önkormányzati rendelete. 

 

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

polgármester                                                jegyző 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2016. (VI. 01.) önkormányzati rendelete 

A 2016. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – 

figyelemmel a Kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az 

igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes 

kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13-

15. §-aiban foglaltakra – a következőket rendeli el:  

 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed a Kakucsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által 

foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra. 

  

2. § 

 

Az igazgatási szünet 

 

(1) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hivatalban  

a) a nyári időszakban 2016. július 25-től 2016. augusztus 19-ig  

b) a téli időszakban 2016. december 19-től 2016. december 30-ig 

igazgatási szünetet rendel el. 

(2) A hivatali szervezet vezetője a nyári igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, 

hogy biztosított legyen a zavartalan ügymenet és feladatellátás, valamint az ügyfélszolgálat.  

(3) A nyári igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatalban az ügyfélfogadás minden hétfő és 

szerdai napon 9.00 órától 15.00 óráig, pénteken 9.00 órától 12.00 óráig ügyelet tartása mellett 

valósul meg, a többi napokon a Hivatal zárva tart. 

(4) A téli igazgatási szünet alatt a Hivatal zárva tart, ügyelet működik.  

 

3. § 

 

Záró rendelkezések 

 

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

(2) Ez a rendelet 2016. december 31. napján hatályát veszti.  

 

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

polgármester       jegyző  
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2016. (VI. 01.) önkormányzati rendelete 

a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 

szóló 1/2012. (I. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § 

(1) bekezdés d) pontjában, a 23. § (1) bekezdésében, valamint a 24. § (9) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) A kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 1/2012. (I. 18.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-ának (5) és (6) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A posztumusz díszpolgári címben részesülő személy és az elhunyt díszpolgár síremlékén 

– a közeli hozzátartozók beleegyezésével – az Önkormányzat egy 20 x 30 cm-es fekete 

márványtáblát helyez el „Kakucs Díszpolgára” szöveg és az adományozás évének 

feltüntetésével. 

 

(6) Az Önkormányzat az elhunyt díszpolgár temetési költségeihez 150.000 Ft-tal járul hozzá, 

amennyiben a támogatást az elhunyt díszpolgárt eltemettető hozzátartozók elfogadják.” 

 

(2) A Rendelet kiegészül a (7) bekezdéssel a következők szerint: 

„(7) A díszpolgári cím adományozását díszes albumban kell nyilvántartani, amely 

tartalmazza a 3. § (1) bekezdésének a) – e) pontjaiban foglaltakat.” 

 

2. § Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

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

polgármester       jegyző 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2016. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 

a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 

szóló 1/2012. (I. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § 

(1) bekezdés d) pontjában, a 23. § (1) bekezdésében, valamint a 24. § (9) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el: 

 

1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kitüntetések alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 1/2012. (I. 18.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: 

Rendelet) jelen rendeletben foglaltak szerint módosítja.  
 

2. § A Rendelet 9. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„9. § (1) A díjat a kitüntetett személy esetén a kitüntetettnek vagy közeli hozzátartozójának, 

kitüntetett közösség esetén a közösség képviselőjének adja át a polgármester - vagy 

akadályoztatása esetén az alpolgármester - a március 15-ei ünnepség kulturális műsora 

keretében.” 

 

3. § A Rendelet 11. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„11. § (3) A javaslatokat részletes érdemi indoklással minden év január 20-áig kell 

megküldeni a polgármesternek, aki továbbítja azt a kulturális ügyekért felelős bizottság (a 

továbbiakban ezen szakaszban: Bizottság) elnökének.” 

 

4. § A Rendelet 16. §-ának (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„16. § (6) A díj átadására a március 15-ei rendezvény kulturális műsora keretében kerül sor. A díjat a 

kitüntetettnek vagy közeli hozzátartozójának a polgármester - vagy akadályoztatása esetén az alpolgármester - 

nyújtja át.” 

 

5. § A Rendelet 17. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„17. § (4) Az adományozó a kiválasztási szempontoknak megfelelő, a feljutásos versenyeken - körzeti első, 

területi, megyei dobogós helyek, országos helyezések, külföldi versenyek helyezései - a tárgyévet megelőző évben 

legmagasabb sporteredményt elérő sportolót, sportoló csoportot részesít a díjban.” 

 

6. § A Rendelet 17. §-ának (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
  

„17. § (6) A díjat a Képviselő-testület ítéli oda. A Képviselő-testület a döntését a községben működő 

sportegyesületek vezetői, a testnevelő-tanárok vagy a sportügyekért felelős bizottság javaslata alapján hozza 

meg. Az indokolással alátámasztott javaslatokat a szervek, személyek minden évben legkésőbb január 20-áig 

juttathatják el a polgármesterhez.” 

 

7. § A Rendelet 17. §-ának (8) bekezdése c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
  

„17. § (8) [A díjhoz kapcsolódó oklevél tartalmazza:] 

c) a kitüntetett személy, csoport nevét,” 
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8. § A Rendelet 17. §-ának (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
  

„17. § (10) A díj átadására a március 15-ei rendezvény kulturális műsora keretében kerül sor. A díjat a 

kitüntetettnek vagy közeli hozzátartozójának a polgármester - vagy akadályoztatása esetén az alpolgármester - 

nyújtja át.” 

 

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.      Farkasné Szabó Mária sk. 
polgármester  jegyző 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 

Kakucs Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 

3/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 

1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a bevételek és kiadások évközbeni 

változása miatt Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi 

költségvetését jelen rendeletben foglaltak szerint módosítja. 

 

2. § A Kakucs Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 16.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetését 

 

372.608.087 Ft költségvetési bevétellel, 

559.519.533 Ft költségvetési kiadással, 

186.911.446 Ft költségvetési egyenleggel 

állapítja meg.” 

 

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. 

január 1. napjától kell alkalmazni.  

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  

 

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

polgármester       jegyző 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 

a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 

szóló 1/2012. (I. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § 

(1) bekezdés d) pontjában, a 23. § (1) bekezdésében, valamint a 24. § (9) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el: 

 

1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kitüntetések alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 1/2012. (I. 18.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: 

Rendelet) jelen rendeletben foglaltak szerint módosítja.  
 

2. § A Rendelet 8. § (1) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul:  

[Az érdemérem leírása a következő:] 

„a) mindkét oldalon megmunkált, maximum 100 mm átmérőjű, kör alakú érem,”
13

. 

 

3. § A Rendelet kiegészül a „Kakucs Község Kiváló Vállalkozása” Kitüntető díj alcímmel és 

egy 17/A. és egy 17/B. §-okkal a következők szerint: 

 

„Kakucs Község Kiváló Vállalkozása” Kitüntető Díj
14

 

 

17/A. § (1) Kakucs Község Önkormányzata nagyra becsüli a település jó hírnevét erősítő, 

fejlődését segítő, érdekeit elősegítő, példamutató vállalkozói tevékenységet, melynek 

kifejezéseként: „Kakucs Község Kiváló Vállalkozása” Kitüntető Díjat alapít. 

(2) A díjat a Képviselő-testület ítéli oda. 

(3) A díj odaítélésére bárki tehet javaslatot. Önjelölést a Képviselő-testület nem fogad el. 

(4) Az indokolással alátámasztott javaslatokat a szervek, személyek minden évben legkésőbb 

január 20-áig juttathatják el a polgármesterhez személyesen átadva, vagy postai úton 

továbbítva, vagy a polgarmester@kakucs.hu e-mail-címre megküldve. 

(5) A Képviselő-testület döntésének előkészítésére - a beérkezett javaslatok 

figyelembevételével - a Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottság (a továbbiakban ezen díj 

esetén: Bizottság) jogosult a nyilvánosan beszerezhető és összegyűjtött adatok alapján. A 

Bizottság az álláspontjának kialakításához kérheti az illetékes szakmai szervezetek 

véleményét. 

(6) A Bizottság dönthet úgy, hogy a díj odaítélésére adott évben nem tesz javaslatot, ha nem 

talál arra érdemes jelöltet.   

 

17/B. § (1) A Bizottság javaslatának figyelembevételével a „Kakucs Község Kiváló 

Vállalkozása” Kitüntető Díjjal a  Képviselő-testület azt a kakucsi székhellyel, telephellyel 

                                                 
13

Módosította 13/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. szeptember 14-től.  
14

Módosította 13/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. szeptember 14-től.  
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vagy fiókteleppel  rendelkező gazdasági társaságot, szövetkezetet, egyéni céget, egyéni 

vállalkozót (továbbiakban: vállalkozás) ismeri el, aki  

a) legalább 3 éve sikeresen működik,  

b) vezetője szakmailag elismert, köztiszteletben álló személyiség,  

c) olyan tradicionális, illetve modern ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, szolgáltatási, 

egyéb vállalkozási tevékenységet folytat, amely a község gazdasági életében, a 

lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül,  

d) jelentős eredményeket ért el a község fejlődését célzó vállalkozási tevékenységével, 

stabil, eredményes gazdálkodást tud felmutatni,   

e) tevékenységével hozzájárul a község foglalkoztatási helyzetének javításához, és/vagy 

az Önkormányzat iparűzési adóbevételeinek gyarapításához, 

f) sikere és hasznossága példaképül állítható a gazdaság többi szereplője és a 

társadalom minden tagja számára.  

(2) A díj az (1) bekezdésben meghatározottakon túl azon vállalkozás részére ítélhető oda, 

amely a közterheket maradéktalanul megfizette, illetve vezetője ellen büntetőeljárás nincsen 

folyamatban. 

(3) A díj évente legfeljebb egy vállalkozásnak adományozható. 

(4) A díj egy díszes oklevélből és egy emlékplakettből áll. 

(5) A díjhoz kapcsolódó oklevél tartalmazza: 

a) az adományozó megjelölését, 

b) a díj megnevezését, 

c) a kitüntetett vállalkozás nevét, 

d) a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, 

e) az adományozás idejét,  

f) a polgármester és az alpolgármester aláírását, 

g) Kakucs község címerét. 

(6) A kör alakú, legfeljebb 12 centiméter átmérőjű, nemes ötvözetből emlékplakett 

tartalmazza: 

a) a díjban részesülő megnevezését,  

b) a „Kakucs Község Kiváló Vállalkozása” feliratot az adományozás évének 

feltüntetésével,  

c) Kakucs község címerét. 

(7) Az oklevél beszerzéséről a polgármester, az emlékplakett beszerzéséről a jegyző 

gondoskodik.  

(8) A díj átadására a március 15-ei rendezvény kulturális műsora keretében kerül sor. A díjat 

a kitüntetett vállalkozás vezetőjének vagy képviselőjének a polgármester - vagy 

akadályoztatása esetén az alpolgármester - nyújtja át.” 

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.      Farkasné Szabó Mária sk. 
polgármester  jegyző 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 

szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési támogatásról és az egyéb 

szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: 

Rendelet) a jelen rendeletben foglaltak szerint módosítja. 

 

2. § A Rendelet 11. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A rendkívüli települési támogatás összege 5.000 Ft-nál kevesebb nem lehet.”
15

 

 

3. § A Rendelet 14. §-a kiegészül egy (9) és egy (10) bekezdéssel a következők szerint: 

 

„(9) A háziorvos, a házi gyermekorvos, az oktatási, nevelési intézmények vezetői, a védőnő és 

a családgondozó jelzése alapján a megfelelő testi higiénia fenntartása, fertőzésveszély 

megakadályozása érdekében, továbbá térítéses egészségügyi ellátás esetén természetbeni 

gyógyszertámogatást nyújthat a polgármester. 

(10) A (9) bekezdésben foglalt természetbeni gyógyszertámogatás mértéke személyenként és 

alkalmanként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum összegét.”
16

 

 

4. § A Rendelet 19/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Helyi gyermeknevelési támogatásban részesíthető az a személy, akinek gyermeke kakucsi 

székhelyű köznevelési intézményben óvodás, általános iskolás, vagy magyarországi székhelyű 

középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója - tekintet 

nélkül arra, hogy az Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel, vagy tartózkodási 

hellyel rendelkezik-e -, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.”
17

 

 

5. § A Rendelet 19/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Gyermekek karácsonyi támogatásában részesíthető az a személy, akinek gyermeke 

kakucsi székhelyű köznevelési intézményben óvodás vagy általános iskolás - tekintet nélkül 

arra, hogy az Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 

rendelkezik-e -, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.”
18

 

 

                                                 
15

Módosította 14/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. szeptember 14-től.   
16

Szövegét megállapította a 14/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. szeptember 14-től.   
17

Módosította 14/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. szeptember 14-től.   
18

Módosította 14/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. szeptember 14-től.   
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6. § A Rendelet 22. §-ának (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[(6) A temetési támogatás összege: amennyiben a kérelmező családjában az egy főre számított 

havi nettó átlagjövedelem] 

„c) meghaladja a nyugdíjminimum 200%-át, de nem éri el a nyugdíjminimum 400%-át: 8.000 

Ft.”
19

 

 

7. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon 

hatályát veszti. 

(2) Jelen rendeletben foglaltakat a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

 

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

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

Módosította 14/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. szeptember 14-től.   
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2016. (X. 24.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 

szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési támogatásról és az egyéb 

szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: 

Rendelet) a jelen rendeletben foglaltak szerint módosítja. 

 

2. § A Rendelet 11. §-ának (6) és (7) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(6) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultságról - az eset súlyosságától függően - 

a Polgármester vagy a szociális ügyekben eljáró bizottság dönt.” 

 

„(7) A rendkívüli települési támogatás az igénylő kérelmére, pénzintézeti tevékenységnek nem 

minősülő, kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. A kölcsön összegéről és a 

visszafizetésére vonatkozó rendelkezésekről 100.000 Ft felett a Képviselő-testület, 100.000 Ft 

esetén és az alatt a Polgármester dönt.” 

 

3. § A Rendelet 13. §-ának (1) bekezdése kiegészül egy új h) ponttal a következők szerint: 

 

[13. § (1) Létfenntartási támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható. 

Természetbeni ellátás különösen] 

… 

h) hulladékgyűjtő edény megvásárlásának támogatása. 

 

4. § A Rendelet 19. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„19. § (1) Az Önkormányzat a gyermekük születésekor az Önkormányzat közigazgatási 

területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkező szülő(ke)t, nevelő(ke)t - legfeljebb a 

gyermek 6 hónapos korának betöltéséig, egy alkalommal - gyermekenként 20.000 Ft 

névértékű, utalvány formájában, gyógyszertárban beváltható, babaápolási termékeket 

tartalmazó egységcsomaggal támogatja. 

(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy - az utalvány beváltása révén megvásárolt 

termékekre vonatkozóan - a gyógyszertártól igényelt számlának „Kakucs Község 

Önkormányzata, 2366 Kakucs, Fő utca 20.” névre és címre kell szólnia. 

(3) Az (1) bekezdésben foglalt gyermek nevét, édesanyja nevét, lakcímét az Önkormányzat 

Védőnői Szolgálata - a gyermek megszületésének tudomására jutásától számított 8 napon 

belül - jelzi a Polgármesteri Hivatal felé a polgarmester@kakucs.hu e-mail-címen. 

(4) Az (1) bekezdésben foglalt gyermek szülei, nevelői részére - legkésőbb a gyermek 6 

hónapos koráig - a Polgármester és a Jegyző személyesen adja át az (1) bekezdésben 

megjelölt utalványt. 
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(5) Az újszülöttek támogatásával összefüggő hatáskört a Polgármester gyakorolja.” 

 

5. § (1) Jelen rendelet 2016. november 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

(2) Jelen rendeletben foglaltakat a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

 

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

polgármester       jegyző 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

 

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

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

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

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

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

célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:  

 

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

rászoruló személyek részére természetbeni ellátásként tűzifa-támogatást nyújt.  

 

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

nem kér. 

 

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

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

törvény) 4. §-ában meghatározottakat kell érteni. 

 

(4) E rendelet alkalmazásában életvitelszerűen az ingatlanban él:  

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

intézménybe, illetve ide tér haza), és  

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

stb. - legjellemzőbben folytatja.   

 

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

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

vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen élő - kérelmező, 

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

meghatározottak szerint, határidőben benyújtja a Kakucsi Polgármesteri Hivatalba, 

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

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

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

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

c) aki vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik. 

 

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

mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelmek benyújtási 

határideje: 2017. január 9.  

  

(3) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek: 

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

tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - a 

települési támogatásban (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz 

kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban) részesülők, és 

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

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

függetlenül a háztartásban élők számától.  

 

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

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

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

mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkéréséhez hozzájárulni. 

 

(6) A szociális célú tűzifa-támogatás mennyisége háztartásonként legalább 0,5 erdei m
3
, 

legfeljebb 4 erdei m
3
 lehet. 

 

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

aláírásával igazolja.  

 

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

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

kiszállítás költségét a tűzifában részesülő személy köteles megfizetni.  

  

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

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

 

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

pontjában meghatározott jövedelemhatár figyelembevételétől. 

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

mennyiségű tűzifajuttatásban, és az Önkormányzat rendelkezésére áll még kiosztható 

famennyiség. 

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

belül dönt. 

 

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

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

 

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

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

 

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

hatályát veszíti.  
 

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

szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának szabályairól 

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

kell alkalmazni.   

 

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

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

felelős. 

 

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

polgármester        jegyző 

 

http://www.kakucs.hu/
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A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól  
szóló 16/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendelet 

1. melléklete 

 

KÉRELEM 

természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásra 

 

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

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

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

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

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

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

 

II. A háztartásban életvitelszerűen együtt élő, közeli hozzátartozók: 

 

Név 

(születési név is) 

Születési idő Ellátás 

megnevezése 

Ellátás összege 

    

    

    

    

    

    

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

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

 

III. Vagyoni adatok: 

 

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

1.1. Ingatlantulajdon: 

 .............................................. város/község ...................................................... út/utca  hsz., 

alapterülete:  ......................... m
2
, tulajdoni hányad.............., a szerzés ideje: ..............év.   

becsült forgalmi érték:  ..................Ft. 

1.2. Ingatlantulajdon: 

 .............................................. város/község ...................................................... út/utca  hsz., 

alapterülete:  ......................... m
2
, tulajdoni hányad.............., a szerzés ideje: ..............év.   

becsült forgalmi érték:  ..................Ft. 

 

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

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

vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe 

nem vett – összeg van, amelynek 

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

legkisebb összegének a harmincszorosát (855.000 Ft-ot), vagy 
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bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

nyolcvanszorosát (2.280.000 Ft-ot) 

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

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

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

ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. 

2.1. Gépjármű 

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

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

2.2. Gépjármű 

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

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

2.3. Más vagyon: 

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

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

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

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

  

IV. Nyilatkozatok: 
 

Nyilatkozom, hogy háztartásom tagja az alábbi ellátásban részesül:  

(Megfelelő rész aláhúzandó)  

 aktív korúak ellátása  

 időskorúak járadéka  

 települési támogatásként folyósított lakhatási támogatás  

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

esetén 

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

Az általam megjelölt jogosultságot, illetve jogcímet megállapító határozatot a 

kérelmemhez csatolom.  

Nyilatkozom, hogy a lakásom vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik. 

Tudomásul veszem, hogy  

 a kérelemben feltüntetett jövedelmeket tartalmazó iratok hiánya és a hiányzó iratok 

pótlásának elmaradása kizárja jogosultságom megállapítását, 

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

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

költségét meg kell fizetnem az Önkormányzat felé. 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy  

 életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a megjelölt tartózkodási helyemen élek, 

 a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához.  

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

a valóságnak megfelelnek. 

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

 

Kakucs, …………………………………..       

       …………………………………….. 

        kérelmező aláírása 
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A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól  
szóló 16/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendelet 

2. melléklete 

 

Átvételi elismervény 
 

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

 

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

 

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

testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete  

 

alapján megállapított természetbeni juttatásként ......... erdei m
3
 mennyiségű tűzifát átvettem.  

 

Kakucs, …………………………………… 

………………….…………………………………  

átvevő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 

a fás szárú növények védelméről 

 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdésében és a fás szárú 

növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

Általános és értelmező rendelkezések 

 

1. § 

 

E rendelet célja 

a) a fás szárú növényzet közterületre való telepítésére, fenntartására, kivágására, 

pótlására vonatkozó szabályok megállapítása, melyek elősegítik az ember és környezet 

harmonikus kapcsolatának alakulását, 

b) a fás szárú növények indokolatlan pusztításának megakadályozása, 

c) az indokoltan kivágott fás szárú növények pótlásáról való gondoskodás, és bírság 

bevezetésével az engedély nélkül történő fatelepítések és kivágások csökkentése, 

d) a fás szárú növények telepítésével kapcsolatban a szomszédok közötti későbbi jogviták 

elkerülése, illetve csökkentése. 

 

2. § 

 

(1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - Kakucs község belterületén a 

közterületeken lévő fás szárú növények telepítésére, kivágására, pótlására, valamint a község 

kül- és belterületén a magánterületeken lévő fatelepítés szabályaira terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki 

a) az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá tartozó területen lévő 

erdőterületnek tekintendő földrészletekre,  

b) azon területekre, ahol a fásítást egyéb jogszabályok szabályozzák, 

c) a szaporítóanyag termelését szolgáló csemetekertek, faiskolák fáira, 

d) az energetikai célból termesztett, fás szárú növényekből álló, külön jogszabály szerint 

létesített ültetvényekre. 

e) a szennyvíz, szennyvíziszap elhelyezésére, hasznosítására szolgáló fával borított 

területre. 

 

3. § 

 

E rendelet alkalmazásában:  

1. előnevelt fa: minimum 6 centiméter törzsátmérőjű, kétszer iskolázott, sorfa minőségű 

faiskolai anyag, 

2. fakivágás: minden olyan fa kivágása, amelynek törzsátmérője a 3 centimétert 

meghaladja, 

3. fapótlás: a kivágásra kerülő fa pótlására - törzsátmérőjének arányában megállapított 

számú és törzsátmérőjű - másik fa telepítése, illetve annak pénzbeli megváltása, 
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4. fás szárú növények: fák, cserjék, bokrok, 

5. fatelepítés: nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, előnevelt fa ültetése, 

6. inváziós fajú fás szárú növények: fehér akác (Roibina pseudoacacia), amerikai kőris 

(Fraxinus pennsylvanica), mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima), cserjés 

gyalogakác (Amphora frusticosa), kései meggy (Padus serotina), zöld juhar (Acer 

negundo), 

7. közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati 

tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és 

az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, ide értve az egyéb ingatlanok 

közhasználat céljára átadott területrészét is, 

8. magánterület: az ingatlan-nyilvántartásban nem közterületként nyilvántartott ingatlan, 

ide értve az állami és az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat is,  

9. törzsátmérő: a fatörzs 1 méteres magasságban mért átmérője, centiméterben számolva,  

10. vegetációs időszak: a rügyfakadás és a lombhullás közötti időszak.  

 

Fás szárú növények védelme közterületen 

 

4. § 

 

(1) Közterületen a fás szárú növények kivágásának engedélyezése iránti kérelem benyújtása 

és annak elbírálása során a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30) 

Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján kell eljárni.  

(2) A jegyző a fás szárú növény kivágását megtilthatja, ha az természetvédelmi vagy 

környezetvédelmi érdeket sért. 

(3) Közterületen a fás szárú növénynek élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történt 

kivágása esetén a kivágás tényét az azonnali intézkedést követő 3 napon belül a 

Kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell bejelenti a 

jegyzőhöz.  

(4) A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a kérelmező köteles 

gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. Amennyiben a kivágás helye 

nem alkalmas telepítésre, a pótlást Kakucs község belterületén kell elvégezni. A pótlási 

kötelezettséget és annak mértékét, teljesítésének módját a jegyző a kivágást engedélyező 

határozatban állapítja meg. 

(5)  Utcai fasor és fák, cserjék környezetében építési tevékenység csak úgy folytatható, hogy 

az a fás szárú növényzetet ne károsítsa.  

(6) Fás szárú növények törzsétől mért 1 méteren belül földmunkagéppel munkát végezni tilos, 

csak kézi földmunkát szabad végezni.  

(7) Ha építési munkák során az építési engedélyben megmaradóként vagy megvédendőként 

feltüntetett fák kivágásra kerülnek, elpusztulnak vagy jelentős mértékben károsodnak, 

pótlásukról az 5. § alapján kell gondoskodni.  

(8) Az engedélyezett fakivágás megtörténtét 5 napon belül be kell jelenteni a jegyzőhöz.  

 

Helyi egyedi és területi védelem alatt álló fás szárú növény kivágása 

 

5. § 

 

(1) Helyi védelem alatt álló fát vagy helyi védelem alatt álló területen fás szárú növény 

kivágását engedélyezni csak akkor lehet, ha az adott fa állapota miatt fennálló veszélyhelyzet 

elhárítása más módon nem biztosítható, valamint, ha a fa viharkár miatt vagy biológiai okból 
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életképtelenné vált, és további fenntartása már nem indokolt. Ezen okokat szakvéleménnyel 

igazolni kell.  

(2) Helyi védettség alatt álló fák kivágása esetén a pótlási kötelezettséget 20%-kal növelni 

kell.  

 

A fapótlás szabályai 

 

6. § 

 

(1) Fapótlásnak csak az előnevelt facsemetéknek a természetes növekedés feltételeit biztosító 

talajba történő ültetése minősül. Nem fogadható el pótlásként a fa mobil eszközbe, konténerbe 

való telepítése.  

(2) A pótlás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a fa az ültetést követő vegetációs időszak 

kezdetén is életképes, cserje esetében a területi borítottságot 3 éven belül biztosítja. Ennek 

hiányában a telepítést meg kell ismételni.  

(3) A telepítést a kivágást követő 1 éven belül, ültetési időszakban kell elvégezni.  

(4) A kivágott fa pótlása nem történhet inváziós fajú fás szárú növénnyel.  

(5) A fapótlást elsősorban a kivágással érintett területen kell teljesítenie a pótlásra 

kötelezettnek. Ha a pótlás a környezeti adottságok, beépítettség vagy egyéb ok miatt nem, 

vagy csak részben végezhető el, e célra más közterületi ingatlan is kijelölhető.  

(6) Ha a kivágott fák száma és mérete nem állapítható meg, a rendelkezésre álló adatokból 

kikövetkeztethető egyedszámot és egyedenként 90 cm-es törzskerületet kell vélelmezni.  

(7) A kivágott fa pótlásáról a kivágott fa törzskerületének másfélszeres mértékében kell 

gondoskodni.  

(8) A pótlás megtörténtét a telepítéstől számított 5 napon belül írásban kell bejelenteni a 

jegyzőhöz.  

(9) A pótlási kötelezettség teljesítésére – a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott 

kérelemre – különös méltánylást érdemlő esetben egy alkalommal további 1 év halasztás 

engedélyezhető.  

(10) Pótláskor a facsemetéket méretük, gyökérzetük szerint, de legalább 1×1×1 méteres ültető 

gödörbe, természetes talajba kell ültetni és a csemete törzsét karókhoz kell rögzíteni.  

(11) A pótlásra kötelezettnek a facsemetéket az időjárásnak megfelelően öntöznie kell az 

ültetéstől számított első 3 évben.  

(12) Engedély nélküli vagy annak minősülő fás szárú növény kivágása esetén pótlásra a fát 

kivágó személyt kell kötelezni.  

(13) A szakszerű pótlás teljesítését a helyszínen a jegyző ellenőrzi.  

 

A kompenzáció szabályai 

 

7. § 

 

(1) Amennyiben a helyben történő pótlásra túltelepítés miatt nincs lehetőség, vagy nem 

jelölhető ki a pótlás helyszínéül más ingatlan, a pótlási kötelezettséget pénzben kell teljesíteni 

a pótlásra kötelezettnek. Pénzbeli megváltás kivételes esetben akkor állapítható meg, ha a 

pótlási kötelezettség közterületen túltelepítés miatt nem teljesíthető.  

(2) A pótlási kötelezettség a túltelepítés elkerülése érdekében úgy is teljesíthető, ha a pótlásra 

előírt fa darabszámának egy részét a kivágással érintett ingatlanon ültetik el, a fennmaradó 

törzskerület alapján pótolandó fa ültetése pedig pénzben váltható meg.  

(3) A pénzbeli megváltás egységára törzskerületi centiméterenként bruttó 1.000 Ft, - de 

minimum 10.000.- Ft. 
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(4) A kompenzáció összegét a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül az 

Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni vagy átutalni.  

(5) A befolyt kompenzáció teljes összegét fapótlásra, fatelepítésre és ezek gondozására kell 

felhasználni.  

 

A fatelepítés szabályai 

 

 8. §  

 

(1) Az önkormányzati tulajdonú közterületre történő fás szárú növények telepítését – a pótlás 

kivételével – csak a polgármester által megbízott személyek végezhetik, a 10. §-ban előírt 

védőtávolságok betartásával. 

(2) A kérelmezőnek a jegyzőhöz címzett engedélykérelemben meg kell jelölnie a telepítés 

helyét, az ültetendő cserjék, örökzöldek, élőfák darabszámát, faját, átmérőjét, a kérelmező 

nevét, lakcímét, telefonszámát.  

(3) Az engedéllyel közterületre ültetett fás szárú növények fenntartásáról a növényzet 

telepítője köteles gondoskodni.  

(4) Közterületre ültetett fás szárú növények kivágására hatósági engedély nélkül a fa telepítője 

nem jogosult.  

 

Közterületen történő telepítés 

 

9. § 

 

(1) Közterületi fás szárú növények pótlása esetében alkalmazkodni kell a már meglévő 

fajokhoz és a környezeti adottságokhoz az egységes, rendezett utcakép kialakításának 

érdekében. Figyelembe kell venni a faj, fajta tulajdonságát, növekedési jellemzőjét, kártevőit, 

az emberi életet és egészséget. A telepített növény a biztonságos közlekedést nem 

veszélyeztetheti, nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben.  

(2) Közterületre elsősorban őshonos, magyar fajtájú fás szárú növényeket lehet ültetni. 

(3) Kúszó, kapaszkodó fás szárú növény csak saját tulajdonban lévő falra, fára, kerítésre 

futtatható fel. 

(4) Utcai kerítés helyett élő sövény alkalmazása esetén az nem nyúlhat ki a közterületre és 

folyamatos gondozása a telepítő kötelessége.  

(5) Inváziós fajú fás szárú növények ültetése tilos. 

(6) Meglévő inváziós fajú fás szárú növények továbbterjedésének megakadályozása a növény 

területét használónak (a továbbiakban: ingatlanhasználó) a kötelessége.  

 

A fás szárú növények fenntartása, kezelése 

 

10. § 

 

(1) Tilos a fás szárú növények felületének jogellenes – a rendeletben meghatározottakkal 

ellentétes – megsértése, csonkítása, továbbá részeinek közvetlen vagy közvetett károsítása. 

(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú növények 

fenntartásáról, szükség szerinti pótlásáról, az adott faj esetében a szükséges, szakszerű 

kezelésről, víz- és tápanyag-utánpótlásról, metszésről, növény-egészségügyi beavatkozásról. 

(3) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a fás szárú növények emberi életet, egészséget 

veszélyeztető részeinek eltávolításáról, az emberi életet, egészséget veszélyeztető 
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származékainak, így különösen az ágaknak, virágzatnak, termésnek, leveleknek az 

összegyűjtéséről.  

(4) Az ingatlanhasználó abban az esetben mentesül a gyűjtési kötelezettség alól, amennyiben 

a humuszképződés nem ellentétes a terület rendeltetésével.  

(5) A jegyző a fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat a fás szárú növény kivágására 

felszólítja, ha a fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e veszély 

másként nem hárítható el.  

(6) Ha a rendelkezésre jogosult az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető, illetve 

balesetveszélyes fás szárú növény kivágásáról, illetve eltávolításáról határidőn belül nem 

gondoskodik, a jegyző intézkedik a szükséges munkák elrendeléséről.  

 

Védőtávolságok közterületen 

 

11. § 

 

(1) Fás szárú növények legkisebb ültetési (telepítési) távolsága közterületen:  

a) gázvezetéktől 2 méterre 

b) egyéb vezetéktől 1 méterre  

c) kiskoronás fa telekhatártól, épülettől minimum 2 méterre, ajtó, ablak elé legkevesebb 

2,5 méterre, kapubehajtótól legkevesebb 1 méterre 

d) középkoronájú fa telekhatártól, épülettől minimum 2,5 méterre, ajtó, ablak elé 

legalább 3 méterre, kapubehajtótól minimum 1,5 méterre 

e) nagykoronájú fa telekhatártól és épülettől minimum 3 méterre, ajtó-, ablak elé 

minimum 3,5 méterre, kapubehajtótól minimum 2 méterre. 

(2) A fák törzsmagassága minimum 2,2 méteres kell legyen, hogy könnyedén elférjenek alatta 

a járókelők. 

(3) A fák közötti ültetési távolság alacsony növekedésű fa esetén 5 – 6 méter, magas 

növekedésű fa esetén 6 – 10 méter. 

(4) Légvezeték alá, valamint a légvezetéktől számított 3 méter távolságban 3 méternél 

magasabbra növő fa nem ültethető. 

(5) Fás szárú növények telepítésekor be kell tartani a közutakra érvényes előírásokat, 

közlekedésbiztonsági okok miatt a beláthatóságot biztosítani kell, a növényültetés a 

közterület-használatot nem zavarhatja.  

(6) A telepített fás szárú növényzet magassága a csomóponti rálátási háromszögekben nem 

akadályozhatja a rálátást.  

(7) Növényültetésnél az utcafronton a meglévő, illetve tervezett járda helyét biztosítani kell.  

 

Telepítési távolságok magánterületen 
 

12. § 
 

(1) A fás szárú növények legkisebb ültetési (telepítési) távolsága az épület, illetve a telek 

határától magánterületen: 

 

a) 1 méternél magasabbra nem növő cserje, bokor esetén 0,5 méter, 

b) 3 méternél magasabbra nem növő bogyós gyümölcs és egyéb bokor, valamint szőlő 

esetében 1,5 méter, 

c) 5 méternél magasabbra nem növő kis koronájú gyümölcs- és egyéb fa esetében 2 

méter,  
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d) 5 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint egyéb bokor esetében 3 

méter, 

e) 8 méternél magasabbra növő, terebélyes lombkoronájú fa esetében 6 méter, 

(2) A kialakuló lombkorona fél méternél nem lehet közelebb az építmény falához. 

(3) A szabályos formájú, nyírt sövény kerítéstől legalább 0,5 méterre, a szabadon növő 

sövény a kerítésről legalább 3 méterre telepíthető. 

(4) Az ingatlan tulajdonosa folyamatosan köteles gondoskodni arról, hogy az ingatlanán élő 

növényzet ne lógjon át a szomszédos ingatlanra. 

(5) Élő sövény telekhatárra kerítésként, lehatárolásként csak mindkét ingatlan tulajdonosának 

beleegyezésével telepíthető, annak gondozása is közös feladatuk. 

 

Meglévő fás szárú növények kezelése 

 

13. § 

 

E rendelet hatályba lépését megelőzően telepített fák, cserjék esetében, amennyiben az eltér a 

rendeletben foglaltaktól, annak tulajdonosa köteles úgy gondozni, hogy az a szomszédokat, 

érintetteket ne zavarja, más tulajdonában kárt ne okozzon.  

 

14. § 

 

Jogellenes magatartás esetén alkalmazandó jogkövetkezmények 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a 

jelen rendeletben foglalt előírásokat megszegi.  

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet értelmében a 

jelen rendeletben foglalt szabályokat megsértővel szemben ötezer forinttól egyszázötven-ezer 

forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 

 

Záró rendelkezések 

 

15. § 

 

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

(2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a fák és cserjék ültetési, telepítési 

távolságának szabályairól szóló 6/2010. (II. 16.) számú önkormányzati rendelet. 

 

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

polgármester jegyző 
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1. számú függelék 

 

 

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / BEJELENTÉS* 

a közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék) 
(*A megfelelő rész aláhúzandó!) 

 

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 

fakivágási engedélykérelemmel / bejelentéssel* fordulok Kakucs Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalának jegyzőjéhez. (*A megfelelő rész aláhúzandó!) 

 

Kérelmező neve: ........................................................... 

 

Címe: ............................................................................ 

 

Telefonszáma: .............................................................. 

 

E-mail címe: ................................................................. 

A kérelem/bejelentés KÖTELEZŐ tartalmi elemei: 

 

A kivágás indoka: 

 

 

 

 

 

 

 

Az érintett közterület neve, az érintett fás szárú növény pontos elhelyezkedése (szöveges 

leírással vagy rajzos ábrázolással): 

 

 

 

 

 

A kivágni tervezett/kivágott fás szárú növény(ek): 

Sorszám A fa/cserje faja 
Törzsátmérő 

(földtől számított 1 méter magasságban) 

      

      

      

      

      

A tervezett / megvalósult kivágás kivitelezésének részletes leírása: 

 

 

 

 

Illetékbélyeg 

helye 

(3000 Ft) 
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A fás szárú növény(ek) tervezett pótlása: 

Sorszám A fa/cserje faja, fajtája Darabszám A kiültetés helye 

        

        

        

        

Fás szárú növény pótlása nem történhet az alábbiakban meghatározott fajok egyedeivel: 

fehér akác* (Robinia pseudoacacia) amerikai kőris* (Fraxinus pennsylvanica) 

mirigyes bálványfa* (Ailanthus altissima) cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa) 

kései meggy (Padus serotina) zöld juhar (Acer negundo) 

____________________ 

* Kivéve a kertészeti változatok. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt 

nem vagy csak részben teljesíthető, és más ingatlanon a pótlás a település beépítettsége miatt 

nem jelölhető ki, a jegyző a használót kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi. 

 

Kelt: ………………………, ………………… 

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

kérelmező aláírása 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

(2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (XI. 20.) 

önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) a jelen rendeletben foglaltak szerint 

módosítja. 

 

2. § A Rendelet 11. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„11. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a 

fás szárú növények védelméről szóló, helyi önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat 

megszegi.” 

 

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti.  

 

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

polgármester       jegyző 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 

az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó 

többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló  

5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az anyakönyvi eljárásról 

szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 

1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az anyakönyvi esemény 

engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért 

fizetendő díjakról szóló 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

Rendelet) 4. § (2) - (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A hivatali munkaidőn túli, de a hivatali helyiségben történő házasságkötés 

lebonyolításáért  

a) ha az érintett felek egyike kakucsi állandó lakos: 0 Ft  

b) nem állandó helybeli lakosok esetén: 15.000 Ft + ÁFA 

szolgáltatási díjat kell fizetniük a szolgáltatást igénybevevőknek az Önkormányzat részére. 

(3) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés lebonyolításáért - mind hivatali 

munkaidőn belül, mind azon túl -, 

a) ha az érintett felek egyike kakucsi állandó lakos: 15.000 Ft + ÁFA 

b) nem állandó helybeli lakosok esetén: 30.000 Ft + ÁFA 

szolgáltatási díjat kell fizetniük a szolgáltatást igénybevevőknek az Önkormányzat részére. 

(4) A (2) és (3) bekezdésben foglalt szolgáltatási díjakra vonatkozó megállapodás tervezetét e 

rendelet 2. melléklete tartalmazza.” 

 

2. § A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Amennyiben az anyakönyvvezető az anyakönyvi többletszolgáltatásért díjat igényel, 

házasságkötésenként nettó 8.000 Ft összegű díjazás illeti meg, amelyet havonta kell részére az 

Önkormányzat költségvetése terhére elszámolni.” 

 

3. § A Rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az anyakönyvvezetőt évente megillető ruházati költségtérítés összege: bruttó 30.000 Ft.” 

 

4. § A Rendelet 2. számú mellékletében a táblázatba foglalt rendelkezések helyébe a 

következő, táblázatba foglalt rendelkezés lép: 

 

„A szolgáltatás megnevezése: A szolgáltatás 

díja: 

Igénybe veendő 

szolgáltatás 

(„X”-el jelölni)” 

1. A hivatali munkaidőn túli, de a hivatali 

helyiségben történő házasságkötés lebonyolítása nem 

állandó helybeli lakosok esetén 

15.000 Ft + ÁFA  

2. A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés 

lebonyolítása - mind hivatali munkaidőn belül, mind 

azon túl -, ha az érintett felek egyike kakucsi állandó 

15.000 Ft + ÁFA   



64 

 

lakos  

3. A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés 

lebonyolítása - mind hivatali munkaidőn belül, mind 

azon túl -, nem állandó helybeli lakosok esetén 

30.000 Ft + ÁFA"  

 

5. § (1) Ez a Rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 

napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) A 2. § és a 3. § 2017. január 1-jén lép hatályba. 

(3) Az 1. § és a 4. § 2018. január 1-jén lép hatályba. 

 

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

polgármester       jegyző 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

8/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X. 27.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletének 1.1. pontjából törlésre 

kerülnek a következő kormányzati funkciók: 

 

 [Kormányzati funkció Kormányzati funkció megnevezése] 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

104037     Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

107051     Szociális étkeztetés 

 

(2) A Rendelet 1. mellékletének 1.3. pontjából törlésre kerülnek a következő államháztartási 

szakfeladatra besorolt tevékenységek: 

 

 [Szakfeladat  Szakfeladat megnevezése] 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

562920 Egyéb vendéglátás 

889921 Szociális étkeztetés 

 

2. § Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

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

polgármester       jegyző 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 

14/2013. (IX. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében és a 147. § (1) 

bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá a 

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

bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (IX. 

02.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

 Étkezési csoportok Nyers- 

anyag-  

költség 

ÁFA 

27% 

Rezsi-

költség 

Intézményi 

térítési díj 

bruttó 

1. Óvoda  

(háromszori étkezés:  

tízórai, ebéd, uzsonna) 

330 Ft 90 Ft 0 420 Ft 

2. Napközi  
(háromszori étkezés:  

tízórai, ebéd, uzsonna) 

425 Ft 115 Ft 0 540 Ft 

3. Menza plusz  

(kétszeri étkezés: tízórai, ebéd) 

360 Ft 100 Ft 0 460 Ft 

4. Menza 

(egyszeri étkezés: ebéd) 

260 Ft 70 Ft 0 330 Ft 

5. Munkahelyi étkeztetés 

(Alkalmazottak) 

(egyszeri étkezés)  

(rezsi: 60%)  

320 Ft 86 Ft 244 Ft 650 Ft 

6. Szociális étkezők  

(egyszeri étkezés)  

(rezsi: 120%)  

320 Ft 86 Ft 489 Ft 895 Ft 

7. Vendégétkezők  

(egyszeri étkezés)  

(rezsi: 120%) 

320 Ft 86 Ft 489 Ft 895 Ft 

 

2. § Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

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

polgármester       jegyző 


