Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. (I. 22.) önkormányzati rendelete
A közszolgálati tisztviselők illetményalapjáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében és a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) – (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § E rendelet személyi hatálya a Kakucsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselőkre terjed ki.
2. § A köztisztviselői illetményalap összege 2020. január 1-jétől 50.000 Ft.
3. § A köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20%.
4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2020. január
1. napjától kell alkalmazni.
Dr. Kendéné Toma Mária sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Kakucs Község Önkormányzata 2020. 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 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. 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)
b)

önállóan működő és gazdálkodó:
önállóan működő:

Kakucsi Polgármesteri Hivatal
Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha.
II. FEJEZET

3. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Önkormányzat 2020. évi költségvetését
767.964.626 Ft költségvetési bevétellel,
833.910.009 Ft költségvetési kiadással,
65.945.383 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 előirányzatcsoportok, 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.
(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

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 havonta 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.

(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 Kökörcsin Óvoda és Konyha vezetőjének
intézményvezetői pótlékát - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.
mellékletében foglaltak figyelembevételével - az intézményvezető mindenkori
illetményalapjának 80%-ában határozza meg.
12. § (1) A Képviselő-testület a Kakucsi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban:
Polgármesteri Hivatal) köztisztviselőinek a vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap mértéke: 50.000 Ft,

b) a köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő illetményalapjának
20%-a (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban:
Kttv.) 234. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével),
c) a köztisztviselők juttatására a Kttv.-ben, a közszolgálati tisztviselők részére adható
juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Kormányrendeletben,
illetőleg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről szóló 24/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.
(2) A Képviselő-testület a polgármester és a köztisztviselők cafetériajuttatásának keretét
személyenként évi bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg.
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban - figyelemmel a Kttv. 236. § (5)
bekezdésében foglaltakra, a jegyzői kinevezésen túlmenően - a gazdasági vezető részére
engedélyezi vezetői kinevezés adását.
5. A gazdálkodási feladatok ellátása, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
13. § (1) Az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv
gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, mely feladat
részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Kormányrendelet ide vonatkozó rendelkezései alapján megkötött munkamegosztási
megállapodások tartalmazzák.
(2) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a
Kakucsi Polgármesteri Hivatal köteles folyamatosan ellenőrizni.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a
saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének
megszervezéséről.
(4) Az intézményvezető az általa vezetett költségvetési szerv költségvetésének bevételi és
kiadási előirányzatait - Kormányrendeletben meghatározott esetekben - saját hatáskörben
módosíthatja, a kiadási előirányzatokat egymás között átcsoportosíthatja.
A Képviselő-testület az intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás,
előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként utólag, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(Áht. 34. §)
6. Záró és vegyes rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020.
január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) E rendeletet a helyben szokásos módon – a Kakucsi 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.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyző

(A költségvetés excel-formátumú mellékleteit lásd az ülés előterjesztései között!)

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Kakucs Község Polgármesterének
3/2020. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
A közösségi együttélés járványügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó kivételes
szabályairól
Hatályon kívül helyezésre került a veszélyhelyzet megszüntetésével: 2020. július 18-ától.
Kakucs Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.
§ (2) bekezdésében, 142/C. § (1) bekezdésében és 143. § (4) bekezdésének d) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 5. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja
1. §
A rendelet célja a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. r.) 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány tömeges
elterjedésének megelőzése.
2. A közösségi együttélés járványügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó kivételes
szabályai
2. §
(1) A Korm. r. 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt egészségügyi maszk, ennek
hiányában annak rendeltetését, funkcióját betöltő egyéb textil vagy más anyag (orrot, arcot
takaró sál, kendő) viselése kötelező Kakucs község közigazgatási területén lévő valamennyi
közintézmény, üzlet, vagy közösségi szolgáltatást nyújtó létesítmény (pl. polgármesteri
hivatal, óvoda és konyha, egészségház, gyógyszertár, posta, takarékbank kirendeltsége,
élelmiszerbolt, vegyesbolt, készételt forgalmazó üzlet, fodrászat, közösségi szolgáltatóház,
dohánybolt, stb.) teljes területén.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség kiterjed
a) a közintézménybe, üzletbe és szolgáltató egységbe látogató valamennyi személyre,
vásárlóra,
b) az üzlet és a szolgáltató egység valamennyi alkalmazottjára,
c) a közintézmények alkalmazottai esetén abban az esetben, ha az alkalmazottak
közötti, valamint az alkalmazott és a közintézményt látogató más személy között a
személyes távolság 2 méter alá csökken.
(3) Aki az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabályokat megszegi, közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és ötezer forinttól egyszázötvenezer forintig
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
3. Eljárási rendelkezések
3. §

(1) A 2. §-ban meghatározott szabályok megszegése miatt kiszabott és befolyt közigazgatási
bírságot a járvány elleni védekezésre kell fordítani.
(2) Az eljárási szabályokra Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3.-5. §-aiban foglalt rendelkezéseket kell e
rendeletben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni.
4. Záró rendelkezések
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet hatályát veszti a Kormány által meghozandó újabb, módosító rendelkezés
napján.
Dr. Kendéné Toma Mária sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Kakucs Község Polgármestere
4/2020. (V. 06.) önkormányzati rendelete
Kakucs Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
szóló 3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kakucs Község
Önkormányzata Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, tekintettel ezen rendelet meghozatalakor fennálló, a 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestületének véleményét kikérve, ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, 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 bevételek és kiadások évközbeni
változása miatt Kakucs Község Önkormányzata 2019. évi költségvetését 2019. december 31ei hatállyal jelen rendeletben foglaltak szerint módosítja.
2. § (1) A Kakucs Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kakucs Község Önkormányzata
2019. évi költségvetését
a) 735 723 838 Ft költségvetési bevétellel,
756 540 579 Ft költségvetési kiadással,
- 20 816 741 Ft költségvetési egyenleggel,
b) 401 797 359 Ft finanszírozási bevétellel,
380 980 618 Ft finanszírozási kiadással,
20 816 741 Ft finanszírozási egyenleggel
állapítja meg.”
(2) A Kvr. 1. – 11. mellékletei helyébe a jelen rendelet mellékletét képező 1. – 11. mellékletek
lépnek.
3. § Ez a rendelet 2020. május 06-án 14 órakor lép hatályba, és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
Dr. Kendéné Toma Mária sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyző

(A költségvetés excel-formátumú mellékleteit lásd a Polgármester 2020. 05. 06. dátumú
előterjesztései között!)

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Kakucs Község Polgármestere
5/2020. (VI. 08.) önkormányzati rendelete
Kakucs Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról
Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kakucs Község
Önkormányzata Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, tekintettel ezen rendelet meghozatalakor fennálló, a 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestületének véleményét kikérve, ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - az
Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján
Kakucs Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.
1. § (1) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) Kakucs Község Önkormányzatának 2019. évi zárszámadását
960 745 487 Ft bevétellel,
966 033 189 Ft kiadással, és
- 5 287 702 Ft 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 előirányzatcsoportok, 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.
(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 2020. június 08-án 14 órakor lép hatályba.
Dr. Kendéné Toma Mária sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyző

(A zárszámadás excel-formátumú mellékleteit lásd a Polgármester 2020. 06. 08. dátumú
előterjesztései között!)

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2020. (VII. 07.) 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) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés h) pontjában meghatározott, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el.
1. §
(1) A helyi iparűzési adóról szóló 21/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
rendelet) 9. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Adómentesség illeti meg
……]
„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. § (3)
bekezdésében foglaltakra.
(2) A rendelet 9/A. §-a törlésre kerül.
(3) A rendelet 11/A. §-a törlésre kerül.
(4) A rendelet 2. és 3. melléklete törlésre kerül.
2. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Dr. Kendéné Toma Mária sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2020. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete
Kakucs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
szóló 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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 bevételek és kiadások évközbeni
változása miatt Kakucs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetését 2020. június 30-ai
hatállyal jelen rendeletben foglaltak szerint módosítja.
2. § (1) A Kakucs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetését
a) 519 801 973 Ft költségvetési bevétellel,
585 747 356 Ft költségvetési kiadással,
- 65 945 383 Ft költségvetési egyenleggel,
b) 301 789 282 Ft finanszírozási bevétellel,
235 843 899 Ft finanszírozási kiadással,
65 945 383 Ft finanszírozási egyenleggel
állapítja meg.”
(2) A Kvr. 1. – 11. mellékletei helyébe a jelen rendelet mellékletét képező 1. – 11.
mellékletek lépnek.
3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Dr. Kendéné Toma Mária sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyző

(A költségvetési rendelet mellékleteit lásd a 2020. augusztus 27-ei ülés előterjesztései között!)

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2020. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete a
Kakucs Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
22/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 13. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés bf) pontjában, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
biztosított feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kakucs Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 22/2017. (XI. 14.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 24. § k) pontja az alábbiak szerint módosul:
„k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:
5 m”
2. § A HÉSZ 25. § j) és k) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
„j) az építési övezet területén az előkert mérete:
5m
k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:
5 m”
3. § (1) A HÉSZ 26. § a) pontja az alábbiak szerint módosul:
„a) beépítési mód:
(2) A HÉSZ 26. § k) pontja az alábbiak szerint módosul:
„k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:
4. § A HÉSZ 27. § k) pontja az alábbiak szerint módosul:
„k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:
5. § (1) A HÉSZ 29. § a) pontja az alábbiak szerint módosul:
„a) beépítési mód:
(2) A HÉSZ 29. § l) pontja az alábbiak szerint módosul:
„l) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:
6. § A HÉSZ 30. § l) pontja az alábbiak szerint módosul:
„l) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:

oldalhatáron álló”
5 m”

5 m”
oldalhatáron álló”
5 m”

5 m”

7. § A HÉSZ 36. § (1) bekezdés j) és k) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
„j) az építési övezet területén az előkert mérete:
0-5 m között
k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:
5 m”
8. § (1) E rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Dr. Kendéné Toma Mária sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2020. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete
A temetkezés helyi rendjéről szóló 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a temetőkről és a temetkezési
tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján - figyelemmel az 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására megalkotott 145/1999.
(X.1.) Korm. rendeletben foglaltakra -, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § A temetkezés helyi rendjéről szóló 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: rendelet) 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § A temető-fenntartási hozzájárulási díj mértéke naponta: 2.000 Ft + általános forgalmi
adó.”
2. § A rendelet 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. § A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:
a) ravatalozó, ravatalozási hely esetén alkalmanként: 12.000 Ft + általános forgalmi adó,
b) ravatali berendezés esetén alkalmanként: 12.000 Ft + általános forgalmi adó,
c) hűtő esetén
ca) 3 napon belül: 5.000 Ft + általános forgalmi adó (alapdíj),
cb) 3 napon túl: alapdíj + megkezdett naponként: 1.500 Ft + általános forgalmi adó,
(a hűtés időtartama csak különlegesen indokolt esetben haladhatja meg a
halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő 8. napot)
d) halott átvételi vagy átadási díj: 15.000 Ft + általános forgalmi adó, mely díj elhunytanként
csak egyszer számolható fel,
e) regisztrációs (nyilvántartásba-vételi) díj alkalmanként: 3.000 Ft + általános forgalmi adó,
f) temetőüzemeltetési hozzájárulás (temetésenként): 10.000 Ft + általános forgalmi adó,
g) hulladékkezelési hozzájárulás (temetésenként és temetési hely megváltásonként): 8.000 Ft
+ általános forgalmi adó,
h) sírásás, sírhelynyitás:
ha) felnőtt-sírhely esetén: 25.000 Ft + általános forgalmi adó,
hb) gyermek-sírhely esetén: díjmentes,
hc) urna esetén: 8.000 Ft + általános forgalmi adó,
hd) exhumálás esetén: 20.000 Ft + általános forgalmi adó.”
3. § A rendelet kiegészül egy új, 42/A. §-al a következők szerint:
„42/A. § (1) Nem értékesíthető sírhely, sírbolt céljára - a temető 3-as parcellájában lévő - az
elhunyt díszpolgárok nyughelyéül kijelölt területen sírhely. Ezen területre csak Kakucs
Község Önkormányzata által díszpolgári vagy posztumusz díszpolgári címmel kitüntetett
személy temethető.
(2) Nem értékesíthető sírhely, sírbolt céljára - a temető 3-as parcellájában lévő - az elhunyt
díszpolgárok nyughelyéül kijelölt területen a sírhelyek előtti, és e sírok melletti kerítéstől
számított 4 méter szélességig terjedő földterület, tekintve, hogy az a terület a temetőn belüli
egyik közlekedő út céljául szolgál.

(3) Amennyiben egy személy vagy egy család sírboltot, vagy egymás mellett több sírhelyet
kíván megvásárolni, ezen helyek meghatározásáról - figyelembe véve az igénylő javaslatát és
a temetőben kialakult sírhelysorok, sírhelytáblák helyzetét, a temetőben kialakult rendet - az
üzemeltető és - az Önkormányzat képviseletében - a Polgármester közösen dönt.”
4. § (1) E rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Dr. Kendéné Toma Mária sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2020. (IX. 15.) 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
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról (a továbbiakban:
Rendelet) 9. § (2) bekezdés b) pontja kiegészül egy új alponttal a következők szerint:
„bg) támogatást idősek világnapjára”.
2. §
A Rendelet kiegészül egy újabb főcímmel és szakasszal a következők szerint:
„16. Támogatás idősek világnapja alkalmából
22/A. § (1) Az Önkormányzat az idősek világnapja alkalmából - a megélhetéssel kapcsolatos
költségek csökkentéséhez - támogatást nyújt annak a személynek, aki
a) a 65. életévét betöltötte vagy azt legkésőbb tárgyév december 31. napjáig betölti, és
b) tárgyév október 1. napján kakucsi állandó lakcímmel rendelkezik, és
c) a támogatás átadásakor életvitelszerűen az Önkormányzat közigazgatási területén él.
(2) A támogatást az Önkormányzat évente egy alkalommal, tárgyév november hónapjában,
élelmiszervásárlási utalvány formájában nyújtja, személyenként 4.000 Ft összegben.
(3) A támogatást a jogosultnak igényelnie nem kell, a jogosultságot a Polgármester a személyi
adat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján, hivatalból állapítja meg.
(4) Az utalvány jogosult részére történő eljuttatása elsődlegesen személyes kézbesítéssel
történik, legkésőbb tárgyév november 30. napjáig.”
3. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Dr. Kendéné Toma Mária sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2020. (X. 13.) 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: 2021. január 11. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(3) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek:
a) a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - a
települési támogatásban (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban) részesülők, és
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok.

(4) Szociális célú tűzifa-támogatás háztartásonként csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a háztartásban élők számától.
(5) Az e rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához
a kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi
adatairól, családja jövedelmi és vagyoni viszonyairól nyilatkozni, a szükséges igazolásokat
mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkéréséhez hozzájárulni.
(6) A szociális célú tűzifa-támogatás mennyisége háztartásonként legalább 0,5 erdei m3,
legfeljebb 4 erdei m3 lehet.
(7) A tűzifa átvételét a jogosult az e rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény
aláírásával igazolja.
(8) A szociális tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak,
csak saját használatra használhatja fel. Ennek be nem tartása esetén a beszerzési árat és a
kiszállítás költségét a tűzifában részesülő személy köteles megfizetni.
3. § (1) A Képviselő-testület a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi
hatáskört a Polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról egyszerűsített határozattal dönt.
(2) A Polgármester különös méltánylást érdemlő esetekben eltekinthet a 2. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott jövedelemhatár figyelembevételétől.
(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a szociális célú tűzifa-juttatás iránti kérelemben meg
kell jelölni, és hitelt érdemlően bizonyítani kell azokat a körülményeket, amelyek
megalapozzák a kérelem teljesíthetőségét (például: tartós betegség, rokkantság,
munkanélküliség, alacsony összegű nyugellátás, gyermekét egyedül neveli, stb.).
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 2021. április 15. 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
(A rendelet mellékleteit lásd a 2020. október 12-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve, vagy
az ülés előterjesztései között.)

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2020. (X. 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. § (3) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szolgáltatás igénybevételének díja a (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak esetén:
a) ha az érintett felek egyike sem rendelkezik állandóra bejelentett kakucsi lakcímmel:
50.000 Ft,
b) ha az érintett felek legalább egyike állandóra bejelentett kakucsi lakcímmel
rendelkezik: 25.000 Ft.
(4) A szolgáltatás igénybevételének díja a (2) bekezdés c) pontjában foglaltak esetén:
a) ha az érintett felek egyike sem rendelkezik állandóra bejelentett kakucsi lakcímmel:
40.000 Ft,
b) ha az érintett felek legalább egyike állandóra bejelentett kakucsi lakcímmel
rendelkezik: 0 Ft.”
2. § A Rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Megrendelő(k) tudomásul veszi, hogy a házasságkötés lebonyolításához kapcsolódó - fenti
táblázatban foglaltak szerinti, általa igénybe venni szándékozott - szolgáltatási díj összegét a
házasságkötési eseményt megelőző 30. napig köteles az Önkormányzat házipénztárába
befizetni, vagy az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél vezetett 65500082-3102095651000008 számú számlájára átutalni, és az erről szóló igazolást az anyakönyvvezetőnek a
befizetést követően bemutatni.”
3. § (1) A Rendelet 1. §-a 2021. január 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.
(2) A Rendelet 2. §-a a Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő
napon hatályát veszti.
Dr. Kendéné Toma Mária sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Kakucs Község Polgármesterének
13/2020. (XI. 09.) önkormányzati rendelete
A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló
2/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kakucs Község
Önkormányzata Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, tekintettel ezen határozat meghozatalakor fennálló, a 478/2020. (XI.
3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestületének véleményét kikérve, ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva – a
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva Kakucs község környezetvédelme, köztisztasága,
zöldterületeinek védelme érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve a következőket
rendeli el:
1. § Hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 2/2018. (I. 23.) önkormányzati
rendelete 8. és 9. §-ai.
2. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Dr. Kendéné Toma Mária sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Kakucs Község Polgármesterének
14/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló
14/2013. (IX. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kakucs Község
Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, tekintettel ezen határozat meghozatalakor fennálló, a 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
véleményét kikérve, ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - 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. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési és egyéb
étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (IX. 02.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:
Étkezési csoportok
1. Óvoda
(háromszori étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna)
2. Napközi
(háromszori étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna)
3. Menza plusz
(kétszeri étkezés: tízórai, ebéd)
4. Menza
(egyszeri étkezés: ebéd)
5. Munkahelyi étkeztetés
(Alkalmazottak)
(egyszeri étkezés) (rezsi: 40%)
6. Szociális étkezők
(egyszeri étkezés) (rezsi: 80%)
7. Vendégétkezők
(egyszeri étkezés) (rezsi: 80%)
8. Bölcsőde (Fő u. 156/c)
(háromszori étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna)

Intézményi térítési díj
500 Ft
630 Ft
530 Ft
380 Ft
640 Ft

820 Ft
820 Ft
500 Ft
(melynek 50%-át fizeti az igénybe vevő)

2. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Dr. Kendéné Toma Mária sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Kakucs Község Polgármesterének
15/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről
Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kakucs Község
Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, tekintettel ezen határozat meghozatalakor fennálló, a 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
véleményét kikérve, ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6)
bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) –
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § E rendelet személyi hatálya a Kakucsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselőkre terjed ki.
2. § A köztisztviselői illetményalap összege 50.000 Ft.
3. § A köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20%.
4. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba és 2022. január 1. napján hatályát veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének I/2020. (I. 22.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők
illetményalapjáról.
Dr. Kendéné Toma Mária sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Kakucs Község Polgármesterének
16/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kakucs Község
Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, tekintettel ezen határozat meghozatalakor fennálló, a 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
véleményét kikérve, ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - a
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva 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 14. alcíme és 21. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
14. Szilárdhulladék-szállítási díjkedvezmény
21. § (1) Az Önkormányzat rendszeres ellátásként – kérelemre, és jogosultság esetén a
kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától - támogatást nyújt a települési szilárdhulladékszállításra, elhelyezésre és -kezelésre vonatkozó közszolgáltatás díj megfizetéséhez a (2)
bekezdésben foglalt, Kakucs községi állandó lakóhellyel rendelkező személyek részére.
(2) A szilárdhulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatás díjának megfizetéséhez
kedvezményben részesül:
a) a 70. életévét betöltött egyedülálló, amennyiben ő az ingatlan tulajdonosa,
haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos használója,
b) az a házaspár, melynek mindkét tagja a 70. életévét betöltötte, a fiatalabbik személy
70. életévének betöltését követően, amennyiben ők az ingatlan tulajdonosai,
haszonélvezői és egyedüli, kizárólagos használói,
c) az a házaspár, melynek legalább egyik tagja a 70. életévét betöltötte, amennyiben ők az
ingatlan tulajdonosai, haszonélvezői és egyedüli, kizárólagos használói,
d) a 65. életévét betöltött egyedülálló, amennyiben ő az ingatlan tulajdonosa,
haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos használója.
(3) A támogatás mértéke:
a) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a 60 literes hulladékgyűjtő
edényzetre megállapított mindenkori közszolgáltatási díj összegének 100%-a,
b) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a 80 literes hulladékgyűjtő
edényzetre megállapított mindenkori közszolgáltatási díj összegének 75%-a,
c) a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a 80 literes hulladékgyűjtő
edényzetre megállapított mindenkori közszolgáltatási díj összegének 50%-a,
d) a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a 60 literes hulladékgyűjtő
edényzetre megállapított mindenkori közszolgáltatási díj összegének 50%-a.

(4) A támogatásban részesülő egyedülálló elsődlegesen csak 60 literes, házaspár pedig csak
80 literes hulladéktároló edényzetben helyezheti ki elszállítás céljából háztartási hulladékát,
tekintettel arra, hogy az Önkormányzat elsődlegesen csak ezen edényzetek kihelyezése esetén
nyújt támogatást.
(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően, amennyiben támogatottnak anyagi lehetőség
hiányában nem áll módjában a támogatás megállapításakor rendelkezésére álló (például 80,
110, vagy 120 literes) edényzet kisebbre, 60, vagy 80 literesre történő lecserélése, úgy a
rendelkezésére álló edényzettel kihelyezésre kerülő szilárd hulladék mennyisége
a) a (2) bekezdés a) és d) pontjaiban megjelölt jogosultak esetén nem haladhatja meg a
13 kg-ot,
b) a (2) bekezdés b) és c) pontjaiban megjelölt jogosultak esetén nem haladhatja meg a
18 kg-ot.
(6) A támogatásra való jogosultság megszűnik a jogosult(ak)
a) Kakucs községben történő életvitelszerű tartózkodása megszűnésének,
b) Kakucs községi állandó lakcíme megszűnésének, vagy
c) elhalálozásának
napját követő hónap 1. napjától.
(7) Díjfizetési mentességben részesül továbbá kérelem alapján az az ingatlantulajdonos,
akinek az ingatlanára nincs bejelentve természetes vagy jogi személy, és életvitelszerűen sem
tartózkodik az ingatlanban senki. A kérelemben nyilatkozni kell a feltételek fennállásáról.
(8) A szilárdhulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatási díjak támogatására irányuló
kérelmek elbírálásáról a Polgármester dönt.
2. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Dr. Kendéné Toma Mária sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Kakucs Község Polgármesterének
17/2020. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló
21/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kakucs Község
Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, tekintettel ezen rendelet meghozatalakor fennálló, a 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
véleményét kikérve, ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13.
pontjában meghatározott feladatkörében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, figyelemmel az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII.
törvény 99. – 100. §-aiban foglalt rendelkezésekre, a következőket rendeli el:
1. §

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési
adóról szóló 21/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
“Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következőket rendeli el:”

2. §

A Rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
“1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete Kakucs Község
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) saját bevételei forrásának
kiegészítésére helyi iparűzési adót vezet be.”

3. §

A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
“2. § (1) Iparűzési adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén végzett
vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési adó tevékenység).”

4. §

A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
“7. § (1) Az iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a meghatározott adóalap
2%-ának megfelelő összeg.
(2) Az adó mértékére a Htv. 40. §-ában foglaltak az irányadók.”

5. §

Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.

Dr. Kendéné Toma Mária sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Kakucs Község Polgármesterének
18/2020. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó
többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló
5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendeletet módosító
12/2020. (X. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-ának hatályba nem lépéséhez
Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kakucs Község
Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, tekintettel ezen rendelet meghozatalakor fennálló, a 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
véleményét kikérve, ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva – az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, figyelemmel a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának
enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm.
rendelet 1. §-ának rendelkezéseire, a következőket rendeli el:
1. §

Nem lép hatályba a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó
többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati
rendeletét módosító 12/2020. (X. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

2. §

Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Kendéné Toma Mária sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Kakucs Község Polgármesterének
19/2020. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló
14/2013. (IX. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
14/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet
hatályba nem lépéséről
Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kakucs Község
Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, tekintettel ezen rendelet meghozatalakor fennálló, a 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
véleményét kikérve, ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, figyelemmel a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának
enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm.
rendelet 1. §-ának rendelkezéseire, a következőket rendeli el:
1. §

Nem lép hatályba a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013.
(IX. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2020. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet.

2. §

Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Kendéné Toma Mária sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyző

