
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

1/2022. (I. 18.) önkormányzati rendelete 

a közszolgálati tisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről 

 

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

pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (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. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. január 1-jén hatályát 

veszti. 

 

5. § E rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni. 

 

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

polgármester       jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 

Kakucs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 

 

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. 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 és Konyha. 

 

3. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

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

testület) az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 486.721.971 Ft költségvetési bevétellel, 

543.349.346 Ft költségvetési kiadással, 56.627.375 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 saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet tartalmazza. 

 

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

megvalósításához 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. 

 

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, illetve 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 Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az e rendelet 

mellékleteiben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a szervezetek vezetői 

előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A szervezetek vezetői saját hatáskörben 

döntenek az általuk irányított szervezeti egység rendelkezésére álló költségvetési keret 

felosztásáról. 

 

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

is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével 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, 

illetve 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 nettó 250.000 Ft-ban határozza meg. 

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban - figyelemmel a Kttv. 236. § (5) 

bekezdésében foglaltakra, a jegyzői és aljegyzői 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.  

 

6. Záró és vegyes rendelkezések 

 

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

 

15. § E rendeletet 2022. január 1-jétől, a 2022. évi költségvetés végrehajtásáig kell 

alkalmazni. 

 

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

polgármester       jegyző 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2022. (V. 03.) önkormányzati rendelete 

Kakucs Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II. 16.) 

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 a következőket rendeli el: 

 

1. § 

(1) A Kakucs Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.16.) 

önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 

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

Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetését] 

„a) 628.500.214 Ft költségvetési bevétellel, 852.661.917 Ft költségvetési kiadással,  

-224.161.703 Ft költségvetési egyenleggel, 

b) 500.437.795 Ft finanszírozási bevétellel, 276.276.092 Ft finanszírozási kiadással, 

224.161.703 Ft finanszírozási egyenleggel állapítja meg.” 

(2) A Kakucs Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021 (II.16.) 

önkormányzati rendelet 3. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(6) Az Önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 

fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a 

kezesség érvényesíthetőségéig, és a saját bevételeit az 5. melléklet tartalmazza. 

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

megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az 

adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a 6. melléklet 

tartalmazza.” 

 

2. §  

(1) A Kakucs Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.16.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Kakucs Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.16.) 

önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Kakucs Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.16.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Kakucs Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.16.) 

önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Kakucs Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.16.) 

önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Kakucs Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.16.) 

önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Kakucs Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.16.) 

önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A Kakucs Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.16.) 

önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A Kakucs Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.16.) 

önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) A Kakucs Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.16.) 

önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 



(11) A Kakucs Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.16.) 

önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

 

3. §  

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második 

napon hatályát veszti. 

 

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

polgármester  jegyző 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2022. (V. 03.) önkormányzati rendelete 

Kakucs Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról 

 

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 a következőket rendeli el: 

 

1. § 

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

Kakucs Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadását 870.848.114 Ft bevétellel, 

843.051.424 Ft kiadással és 27.796.690 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 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 az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 

fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet tartalmazza. 

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

megvalósításához 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 



3. § 

Hatályát veszti a Kakucs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 

12.) önkormányzati rendelet. 

 

4. § 

Hatályát veszti a Kakucs Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról szóló 13/2021. 

(V. 11.) önkormányzati rendelet. 

 

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

polgármester  jegyző 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 

a házasságkötés engedélyezésének helyi szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó 

többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló  

6/2021. (I.26.) 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. § A házasságkötés engedélyezésének helyi szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó 

többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 6/2021 (I.26.) önkormányzati rendelet bevezető 

része helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 

I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 6. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk 

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

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

 

2. § (1) A házasságkötés engedélyezésének helyi szabályairól és a házasságkötéshez 

kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 6/2021 (I.26.) önkormányzati 

rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

[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: 

60.000 Ft, 

b) ha az érintett felek legalább egyike állandóra bejelentett kakucsi lakcímmel rendelkezik: 

30.000 Ft.” 

(2) A házasságkötés engedélyezésének helyi szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó 

többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 6/2021 (I.26.) önkormányzati rendelet 4. § (4) 

bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

[A szolgáltatás igénybevételének díja a (2) bekezdés c) pontjában 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: 

30.000 Ft.” 

 

3. § A házasságkötés engedélyezésének helyi szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó 

többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 6/2021 (I.26.) önkormányzati rendelet 2. 

melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

 

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép 

hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. 

(2) A 2. §, a 3. § és az 1. melléklet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 

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

polgármester       jegyző 

 

1. melléklet 

 



1. A házasságkötés engedélyezésének helyi szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó 

többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 6/2021 (I.26.) önkormányzati rendelet 2. 

melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 4. Hivatali munkaidőn túli házasságkötési 

szertartás lebonyolítása - ha az érintett felek legalább egyike állandóra bejelentett kakucsi 

lakos. sorral egészül ki: 

„ 

4. Hivatali munkaidőn túli házasságkötési szertartás 

lebonyolítása - ha az érintett felek legalább egyike 

állandóra bejelentett kakucsi lakos 

  

” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

6/2022. (VI. 23.) 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. § (1) bekezdésében, a 147. § (1) 

bekezdésében, a 151. § (2f) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (3) bekezdés 

a) pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

92. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

1. § 

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (IX. 

02.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

2. §  

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2022. szeptember 2-án hatályát veszti. 

 

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

polgármester       jegyző 

 

„1. melléklet 

Étkezési térítési díjak 

 A B 

 Étkezési csoportok Személyi térítési díj/nap  

(bruttó összegben) 

1 Óvoda 

(háromszori étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna) 580 Ft 

2 Napközi 

(háromszori étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna) 740 Ft 

3 Menza plusz 

(kétszeri étkezés: tízórai, ebéd) 640 Ft 

4 Menza 

(egyszeri étkezés: ebéd) 460 Ft 

5 Munkahelyi étkeztetés 

(Alkalmazottak) 

(egyszeri étkezés) (rezsi: 40%) 

750 Ft 

6 Szociális étkezők 

(egyszeri étkezés) (rezsi: 80%) 
975 Ft 

7 Vendégétkezők 

(egyszeri étkezés) (rezsi: 80%) 
975 Ft 

8 Bölcsőde (Fő u. 156/c) 

(háromszori étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna) 

580 Ft  

(ezen összeg 50%-át fizeti az igénybe 

vevő)” 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

7/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 

a közművesítési hozzájárulásról szóló  

19/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 21. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) A közművesítési hozzájárulásról szóló 19/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelet 4. § 

(1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

[Kakucs község közigazgatási területén önkormányzati beruházásban megvalósított 

víziközművek létesítéséhez való hozzájárulásként - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 

az alábbi közművesítési hozzájárulást kell az Önkormányzat javára megfizetni:] 

„a) az ivóvíz-hálózatra történő rákötés összege magánszemélyek esetében: 200.000 

Ft/érdekeltségi egység, 

b) a szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötés összege magánszemélyek esetében: 200.000 

Ft/érdekeltségi egység, 

c) az ivóvíz-hálózatra történő rákötés összege jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetek esetében: 400.000 Ft/érdekeltségi egység, 

d) a szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötés összege jogi személyek, vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében: 400.000 Ft/érdekeltségi egység.” 

 

(2) A közművesítési hozzájárulásról szóló 19/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Kakucs község közigazgatási területén önkormányzati beruházásban megvalósított 

közművek létesítéséhez való hozzájárulásként minden, a jelen rendelet hatálybalépésekor 

külterületi helyrajzi számmal ellátott és ezen ingatlanok előtt kiépült közműlétesítményekre 

való rákötés esetén a közműkiépítési hozzájárulás díja: mind az ivóvíz, mind a 

szennyvízcsatorna esetén - külön-külön közműtárgyanként - 1.500.000 Ft/érdekeltségi 

egység.” 

 

(3) A közművesítési hozzájárulásról szóló 19/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelet 4. § (4) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Amennyiben az ivóvíz- valamint a szennyvízcsatorna-hálózatra való utólagos csatlakozás 

révén önkormányzati tulajdonú, szilárd burkolatú út sérül meg, az utólagosan csatlakozónak 

100.000 Ft útfelújítási hozzájárulást kell az Önkormányzat javára megfizetnie.” 

 

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2022. szeptember 2-án hatályát 

veszti. 

 

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

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 

Kakucs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) 

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 a következőket rendeli el: 

1. § 

A Kakucs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

az Önkormányzat 2022. évi költségvetését  

a) 527.829.996 Ft költségvetési bevétellel, 584.392.371 Ft költségvetési kiadással, 56.562.375 

Ft költségvetési egyenleggel, 

b) 345.578.808 Ft finanszírozási bevétellel, 289.016.433 Ft finanszírozási kiadással, 

56.562.375 Ft finanszírozási egyenleggel állapítja meg.” 

2. §  

(1) A Kakucs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Kakucs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Kakucs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Kakucs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Kakucs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Kakucs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Kakucs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A Kakucs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A Kakucs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) A Kakucs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) A Kakucs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második 

napon hatályát veszti. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.      Nagy Balázs sk. 

polgármester  jegyző 

 

(A költségvetési rendelet excel-formátumú mellékleteit lásd az ülés előterjesztései között.) 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

9/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete  

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2021. (X. 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 d) pontjában, valamint 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 18/2021. (X. 12.) 

önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

 

2. § 

Hatályát veszti a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2021. (X. 

12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 086010. sora. 

 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második 

napon hatályát veszti. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.      Nagy Balázs sk. 

polgármester        jegyző 

 

 

1. melléklet 

 

1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2021. (X. 12.) 

önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 016040. sorral egészül 

ki: 

„ 

(Kormányzati funkció száma Kormányzati funkció megnevezése) 

016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása 

” 

2. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2021. (X. 12.) 

önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 082094. sorral egészül 

ki: 

„ 

(Kormányzati funkció száma Kormányzati funkció megnevezése) 

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

” 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete  

a szociális célú tűzifatámogatás helyi szabályairól  

 

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

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában 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 

tűzifatámogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:  

 

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

rászoruló személyek részére természetbeni ellátásként tűzifatámogatást 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 200%-át, 

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

összegének 300%-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 1. mellékletben 

meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelmek benyújtási határideje: 2023. 

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 tűzifatámogatás 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 tűzifatámogatás mennyisége háztartásonként legalább 0,5 erdei m3, 

legfeljebb 4 erdei m3 lehet. 

 

(7) A tűzifa átvételét a jogosult a 2. melléklet 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 tűzifajuttatás 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 2023. április 16. napján 

hatályát veszíti.  

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Nagy Balázs sk. 

polgármester        jegyző 

 

 

 

 

1. melléklet 

 

KÉRELEM 

természetben nyújtott szociális célú tűzifatámogatásra 

 

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:  m2, tulajdoni hányad.............., a szerzés ideje: ..............év.   

becsült forgalmi érték:  ................... Ft. 

1.2. Ingatlantulajdon: 

 város/község út/utca  hsz., 

alapterülete:  m2, 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 

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. 

Számomra kedvező döntés esetén fellebbezési jogomról lemondok. 

 

Kakucs, …………………………………..       

        ………………………………… 

        kérelmező aláírása 

 



2. melléklet 

 

Átvételi elismervény 

 

Alulírott ……………….………………………………………………………………………..  

 

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

 

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

testületének a szociális célú tűzifatámogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete 

alapján megállapított természetbeni juttatásként ........... erdei m3 mennyiségű tűzifát átvettem.  

 

Kakucs, …………………………………… 

….………………………………… átvevő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

11/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete  

Kakucs község településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival 

összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 4/2017. (III. 28.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el. 

 

1. § 

 

Hatályát veszti Kakucs község településfejlesztési, településrendezési és településképi 

feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 4/2017. (III. 28.) 

önkormányzati rendelet. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második 

napon hatályát veszti. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.      Nagy Balázs sk. 

polgármester        jegyző 

 


