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Tárgy:    A Kökörcsin Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálása 
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Tisztelt képviselő testület! 

 

A Képviselő-testület a 23/2012. (03. 13.) számú határozatával pályázatot írt ki a kakucsi 

Kökörcsin Óvoda magasabb vezetői munkakörének betöltésére.  

A pályázat beadási határidejéig, 2012. május 21-ig 1 db pályázat érkezett, melynek benyújtója 

Spanyielné Elek Györgyi, az óvoda közalkalmazott óvónője.  

A pályázat megfelel a kiírás és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek.  

 

A pályázati eljárást a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 57. § (1) bekezdés i) 

pontja, valamint a 102. § (3) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. §-a, e törvény végrehajtási rendelete, a 138/1992. (X. 8.) Korm. 

rendelet 5. §-a és a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM 

rendelet 12-14. §-ai alapján folytattuk le. 

 

Spanyielné Elek Györgyi pályázatát az összes, alábbi szervezet elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek: 

- Óvodai Nevelőtestület, - Alkalmazotti közösség,  - Szülői Munkaközösség. 

 

(A pályázati anyagot és az intézményi véleményezéseket papír formátumban megküldtük a 

Képviselő-testület tagjainak a Társadalmi és Kulturális Ügyek Bizottsága június 18-i ülésére.) 

 

A pályázatot véleményezte Önkormányzatunk Társadalmi és Kulturális Ügyek Bizottsága 

is, és a 21/2012. (06. 18.) sz. Határozattal – egyhangúan - az alábbi döntést hozták: 

 

„A Bizottság Spanyielné Elek Györgyi – kakucsi Kökörcsin Óvoda óvodavezetői 

álláshelyére benyújtott - pályázatát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, 

magasabb vezetővé történő (további) kinevezését javasolja a Képviselő-testületnek.” 

 

Az óvodavezető megbízása során a Képviselő-testületnek rendelkeznie kell a vezető 

járandóságáról is, melynek több összetevője van, egyrészt az illetmény (garantált 

alapilletmény, a további szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő 

illetménynövekedés, valamint munkáltatói döntésen alapuló illetményrész együtt), másrészt az 

intézményvezetői pótlék, illetve a munkakörtől függő egyéb pótlékok.  

 

A pályázat és a szervezetek véleményezése alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a 

határozati javaslat figyelembevételével hozza meg döntését. 
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Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2012. (………….) számú Határozata: 

a kakucsi Kökörcsin Óvoda óvodavezetőjének megbízásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kökörcsin Óvoda 

óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 

 

A Képviselő-testület az eredményes pályázat alapján megbízza 

Spanyielné Elek Györgyit 

2012. augusztus 1-jétől 2017. július 31-éig terjedő határozott időre,  

a kakucsi Kökörcsin Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával. 

 

 Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

(Kjt.) 60-80. §-aiban meghatározott illetmény, és jogosultság esetén egyéb illetmény-

összetevők, pótlékok illetik meg.  

 

A Kjt. 70. §-a alapján: a megbízott vezető vezetői pótlékra jogosult, melynek mértéke 

magasabb vezető esetén a pótlékalap (20.000,-Ft/hó) 100-500%-a.  

A Képviselő-testület a 104/2004. (09. 27.) sz. Határozatában az adható pótlék mértékét a 

maximum pótlék összegének 80%-ában határozta meg.  

E döntés értelmében az intézményvezető vezetői pótléka: 80.000,-Ft/hó. 

Az intézményvezető heti kötelező óraszáma: 27 óra. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes pályázó esetében a szükséges 

munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: a határozat végrehajtására 2012. augusztus 1. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Országgyűlés az elmúlt időszakban több, az önkormányzat fenntartásában működő 

intézmények alapító okiratának tartalmát is érintő jogszabályt helyezett hatályon kívül, illetve 

új jogszabályt alkotott meg. Ezen jogszabályi hivatkozásokat az alapító okiratokban 

módosítani szükséges. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet módosította az alapító okirat kötelező tartalmi és 

formai elemeit, mely szükségessé teszi intézményeink alapító okiratainak módosítását.  

A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 

31.) NGM rendelet módosításából adódóan át kell vezetni az alapító okiratokon a 2012. évi 

szakfeladatrendet meghatározó változásokat. Ezen jogszabály 11. §-a úgy rendelkezik, hogy 

amennyiben e rendelet alapján a költségvetési szerv közfeladatának, szakmai 

alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolása megváltozik, annak átvezetését a 

szerv alapító okiratában az egyéb okból szükségessé váló soron következő módosításkor, de 

legkésőbb 2012. december 31-ig kell az irányító szervnek végrehajtania. 

Az elkülönülő és átlátható gazdálkodás érdekében minden költségvetési szerv részére 

az önkormányzat által választott számlavezetőnél önálló fizetési számlát kellett nyitni és az új 

számlaszámot az alapító okiratban is szerepeltetni kell. 

 

Az intézményeink logopédiai szolgáltatását az Önkormányzat a Társuláson keresztül 

láttatja el. A Magyar Államkincstár az elmúlt hetekben a logopédiai ellátás dokumentálását 

ellenőrizte az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulásnál. A MÁK jelezte, hogy 

intézmények alapító okiratában külön nevesíteni szükséges a logopédiai szakszolgálati 

ellátást. 

 

Az Ávr. előírja, hogy az Alapító Okirat módosítása esetén el kell készíteni és a 

módosító okirathoz csatolni az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot is, emiatt 

mindkét intézményre két határozati javaslatot szükséges elfogadni. 

 

Kérjük a jogszabályváltozások és a kincstári észrevételezés miatt intézményeink 

alapító okiratának módosítását a határozati javaslatok alapján. 

 

 



1. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2012. (………….) számú Határozata: 

az Általános Iskola Alapító Okiratának 

1/2012. számú módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Általános Iskola részére a 2/1994. (01. 

31.) sz. KT. Határozattal kiadott, majd többször módosított Alapító Okiratot az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

I. Az Alapító Okirat bevezető rendelkezése helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 37. § (5) bekezdésben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) 

bekezdése és 8. § (1) bekezdése b) pontja, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre 

figyelemmel, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakigazgatási rendről szóló 

56/2011. (XII. 31.) NGM rendeletben előírtak alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratot adja ki.” 

 

II. Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„2. A költségvetési szerv székhelye:  2366 Kakucs, Hősök tere 7. 

2.1. telephelye:    nincs” 

 

III. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„3. A költségvetési szerv   

 3.1. jogelődje:     nincs. 

3.2. alapító okirat kelte:   1994. 01. 31. 

3.3. alapító okirat száma:  2/1994. (01. 31.) sz. képviselő-testületi 

határozat 

3.4. az intézmény eredeti létrehozásának éve: 1962.” 

 

IV. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„4.  A költségvetési szerv alapítója, fenntartója, irányító szervének neve, 

székhelye: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő u. 20.” 

 

V. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„5.   A költségvetési szerv alapadatai:      

5.1. típusa:      általános iskola 

5.2. tevékenységének jellege:   közszolgáltató szerv 

5.3. közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 

5.4. törzskönyvi azonosítója:   669029 

5.5. adószáma:   16797941-1-13 

5.6. OM azonosítója:    032483 

5.7. statisztikai számjele:    16797941-8520-322-13 



5.8. költségvetési bankszámlaszáma:  65500082-31049764-51100005” 

 

VI. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

  „6.   A közintézménybe felvehető legmagasabb tanulólétszám: 210 fő.  

 6.1. évfolyamok száma: 1-8. évfolyam 

  6.2. Az 1-4. évfolyamon az osztályok maximális létszáma: 31 fő 

6.3. Az 5-8. évfolyamon az osztályok maximális létszáma: 36 fő” 

 

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

 

„7. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:  

általános iskolai oktatás és nevelés 

 

7.1. Közoktatási feladatokat ellátó közintézményként közfeladata részletezve: 

7.1.1. a 6-16 éves tanköteles korú gyermekek általános iskolai nevelése-oktatása, alsó 

tagozatban I-IV., felső tagozatban V-VIII. évfolyamokon, nappali rendszerű oktatás 

keretében  

7.1.2. a tankötelezettség teljesítését szolgáló, az általános műveltséget megalapozó 

alapfokú nevelés-oktatás, kötelező és nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások 

megtartása  

7.1.3. felkészíti a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, a tanuló 

érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően a középiskolai, illetve 

szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre 

7.1.4. gondoskodik a tanulók felügyeletéről, biztonságáról, egészségének 

megőrzéséről, igény szerint szervezett napközbeni ellátásukról (étkeztetés, napközi, 

tanulószoba) 

7.1.5. szervezi és gondozza a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

integrációs felkészítését, továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

nevelését és oktatását 

7.1.6. ellátja a - közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. §-ának 29. 

pontjában meghatározott - sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált 

nevelését; sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a 

szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,  

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzd 

7.1.7. végzi a B.T.M. (beilleszkedési, tanulási, magatartási) nehézségekkel, vagy 

annak veszélyeztetettségével küzdő gyermekek preventív ellátását, egészségügyi és 

pedagógiai célú habilitációját, rehabilitációját  

7.1.8. biztosítja a roma nemzetiségi oktatást és nevelést kizárólag magyar nyelven, 

nappali rendszerben, a roma kultúra oktatását és hagyományok ápolását szaktárgyi 

rendszerek keretei között.” 

 

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

 

 „8.  A költségvetési szerv alaptevékenysége:   

 

 8.1. Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 

 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás kivételével) 



 

8.2. Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

- logopédiai szolgáltatás/ellátás 

- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-

kibontatkoztató/integrációs felkészítése 

- gyógytestnevelés ellátása 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 

- logopédiai szolgáltatás/ellátás 

- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-

kibontatkoztató/integrációs felkészítése 

- gyógytestnevelés ellátása 

852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

- logopédiai szolgáltatás/ellátás 

- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-

kibontatkoztató/integrációs felkészítése 

- gyógytestnevelés ellátása 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam) 

- logopédiai szolgáltatás/ellátás  

- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-

kibontatkoztató/integrációs felkészítése 

- gyógytestnevelés ellátása 

852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása” 

 

IX. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

 „9. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

855935 Szakmai továbbképzések 

855936 Kötelező felkészítő képzések 

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások” 

 

X. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„10.  A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  Kakucs község 

közigazgatási területe.  

10.1.  Az intézmény a környező településekről történő beiratkozást is befogadhatja, 

amennyiben az a kötelezően ellátandó körzet biztonságos ellátását nem veszélyezteti, 

illetve osztálybontást nem tesz szükségessé.” 

 



XI. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

 „11.  A költségvetési szerv jogállása:  Önálló jogi személy.  

 11.1. Gazdálkodási besorolása:   önállóan működő költségvetési szerv. 

11.2. A feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő, az 

előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű, önálló 

bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv.  

 11.3. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Kakucs Község Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatal látja el.” 

 

XII. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„12.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

12.1. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 

12.2. A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon 

történik.  

12.3. A költségvetési szerv vezetője magasabb vezetői megbízással rendelkező 

közalkalmazott, tekintetében a munkáltatói jogokat Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Kakucs község Polgármestere 

gyakorolja.  

12.4. A költségvetési szerv képviseletére a mindenkori kinevezett intézményvezető 

jogosult, távolléte esetén az SzMSz-ben meghatározott helyettesítési rend az irányadó. 

Aláírási joga az intézményvezetőnek van, távollétében az általa megbízott 

helyettesnek.” 

 

XIII. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

 „13.  A költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó jogviszonyok 

megjelölése: 

a foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, 

munkaviszony, illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza.” 

 

XIV. Az Alapító Okirat 16. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 „16.  A közintézmény feladatainak ellátására szolgáló vagyon:  

16.1.  A kakucsi 581 hrsz-ú, 2366 Kakucs, Hősök tere 7. sz. alatt fekvő, Kakucs 

Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan, melynek területe: 4492 m
2
, az 

ingatlanon található épületekkel, és az épületekben leltár szerint nyilvántartott tárgyi 

eszközök. 

16.2.   Az intézmény kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért 

az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 

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

CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 

16.3.  Az intézmény jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító 

anyagi lehetőségeinek függvényében fedezi. 

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

használhatja fel.  

16.5.  Az intézmény épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan 

forgalomképes, azzal az Önkormányzat a mindenkor hatályos vagyonrendeletében 

foglaltak szerint rendelkezik. Az iskola rendelkezésére álló vagyontárgyakat az 

intézmény nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon felhasználhatja, de nem 

idegenítheti, és nem terhelheti meg azokat.” 



 

XV. Az Alapító Okirat végére az alábbi szövegrész kerül: 

„Záradék 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapító Okirat módosítását a 

…./2012., s az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot a  …./2012. számú 

határozatával, a 2012. július 19-ei ülésén hagyta jóvá.” 

 

XVI. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 

érvényesek. 

 

XVII.  A Képviselő-testület felhatalmazza 

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

nevében írja alá,  

- a gazdasági vezetőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba történő változás-bejelentést a 

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

 

Felelős: polgármester, gazdasági vezető  

Határidő: azonnal és a határozatban foglaltak szerint 

 

 

2. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2012. (………….) számú Határozata: 

az Általános Iskola Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról 

  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kakucsi Általános Iskolának a 2/1994. 

(01. 31.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, a 25/2004.  (03. 22.), a 151/2005.  (11. 

21.), a 64/2007.  (04. 10.), a 129/2007. (09. 27.), a 29/2009. (03. 23.), a 71/2009. (05. 25.), a 

3/2011. (01. 24.), az 56/2011. (04. 27.), a .../2012. (........) sz. képviselő-testületi 

határozatokkal módosított, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 

a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:   intézményvezető, jegyző  

Határidő: azonnal 

a …/2012. (… …) sz. képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Általános Iskola 

Alapító Okirata 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 37. § (5) bekezdésben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) 

bekezdése és 8. § (1) bekezdése b) pontja, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre 

figyelemmel, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakigazgatási rendről szóló 

56/2011. (XII. 31.) NGM rendeletben előírtak alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratot adja ki. 

 

1. A költségvetési szerv neve:    Általános Iskola 

 

2. A költségvetési szerv székhelye:   2366 Kakucs, Hősök tere 7. 



2.1. telephelye:    nincs 

 

3. A költségvetési szerv   

 3.1. jogelődje:     nincs. 

3.2. alapító okirat kelte:   1994. 01. 31. 

3.3. alapító okirat száma:  2/1994. (01. 31.) sz. képviselő-testületi 

határozat 

3.4. az intézmény eredeti létrehozásának éve: 1962. 

 

4.  A költségvetési szerv alapítója, fenntartója, irányító szervének neve, székhelye: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő u. 20. 

 

5.   A költségvetési szerv alapadatai:      

5.1. típusa:      általános iskola 

5.2. tevékenységének jellege:   közszolgáltató szerv 

5.3. közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 

5.4. törzskönyvi azonosítója:   669029 

5.5. adószáma:   16797941-1-13 

5.6. OM azonosítója:    032483 

5.7. statisztikai számjele:    16797941-8520-322-13 

5.8. költségvetési bankszámlaszáma:  65500082-31049764-51100005 

 

6.   A közintézménybe felvehető legmagasabb tanulólétszám: 210 fő.  

 6.1. évfolyamok száma: 1-8. évfolyam 

  6.2. Az 1-4. évfolyamon az osztályok maximális létszáma: 31 fő 

6.3. Az 5-8. évfolyamon az osztályok maximális létszáma: 36 fő 

 

7. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:  

általános iskolai oktatás és nevelés 

 

7.1. Közoktatási feladatokat ellátó közintézményként közfeladata részletezve: 

7.1.1. a 6-16 éves tanköteles korú gyermekek általános iskolai nevelése-oktatása, alsó 

tagozatban I-IV., felső tagozatban V-VIII. évfolyamokon, nappali rendszerű oktatás 

keretében  

7.1.2. a tankötelezettség teljesítését szolgáló, az általános műveltséget megalapozó 

alapfokú nevelés-oktatás, kötelező és nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások 

megtartása  

7.1.3. felkészíti a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, a tanuló 

érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően a középiskolai, illetve 

szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre 

7.1.4. gondoskodik a tanulók felügyeletéről, biztonságáról, egészségének 

megőrzéséről, igény szerint szervezett napközbeni ellátásukról (étkeztetés, napközi, 

tanulószoba) 

7.1.5. szervezi és gondozza a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

integrációs felkészítését, továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

nevelését és oktatását 

7.1.6. ellátja a - közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. §-ának 29. 

pontjában meghatározott - sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált 

nevelését; sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a 

szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 



a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,  

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzd 

7.1.7. végzi a B.T.M. (beilleszkedési, tanulási, magatartási) nehézségekkel, vagy 

annak veszélyeztetettségével küzdő gyermekek preventív ellátását, egészségügyi és 

pedagógiai célú habilitációját, rehabilitációját  

7.1.8. biztosítja a roma nemzetiségi oktatást és nevelést kizárólag magyar nyelven, 

nappali rendszerben, a roma kultúra oktatását és hagyományok ápolását szaktárgyi 

rendszerek keretei között. 

 

8.  A költségvetési szerv alaptevékenysége:   

 

 8.1. Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 

 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás kivételével) 

 

8.2. Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

- logopédiai szolgáltatás/ellátás 

- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-

kibontatkoztató/integrációs felkészítése 

- gyógytestnevelés ellátása 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 

- logopédiai szolgáltatás/ellátás 

- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-

kibontatkoztató/integrációs felkészítése 

- gyógytestnevelés ellátása 

852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

- logopédiai szolgáltatás/ellátás 

- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-

kibontatkoztató/integrációs felkészítése 

- gyógytestnevelés ellátása 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam) 

- logopédiai szolgáltatás/ellátás  

- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-

kibontatkoztató/integrációs felkészítése 

- gyógytestnevelés ellátása 

852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

 

9. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 



855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

855935 Szakmai továbbképzések 

855936 Kötelező felkészítő képzések 

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

 

10.  A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Kakucs község közigazgatási 

területe.  

10.1.  Az intézmény a környező településekről történő beiratkozást is befogadhatja, 

amennyiben az a kötelezően ellátandó körzet biztonságos ellátását nem veszélyezteti, 

illetve osztálybontást nem tesz szükségessé. 

 

11.  A költségvetési szerv jogállása:  Önálló jogi személy.  

 11.1. Gazdálkodási besorolása:   önállóan működő költségvetési szerv. 

11.2. A feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő, az 

előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű, önálló 

bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv.  

 11.3. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Kakucs Község Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatal látja el. 

 

12.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

12.1. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 

12.2. A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon 

történik.  

12.3. A költségvetési szerv vezetője magasabb vezetői megbízással rendelkező 

közalkalmazott, tekintetében a munkáltatói jogokat Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Kakucs község Polgármestere 

gyakorolja.  

12.4. A költségvetési szerv képviseletére a mindenkori kinevezett intézményvezető 

jogosult, távolléte esetén az SzMSz-ben meghatározott helyettesítési rend az irányadó. 

Aláírási joga az intézményvezetőnek van, távollétében az általa megbízott 

helyettesnek. 

 

13.  A költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó jogviszonyok megjelölése: 

a foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, 

munkaviszony, illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

 

14.  A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv 

kiadásaiban: 5% 

 

15.  A költségvetési szerv alapfeladatának jellemzőit tartalmazó intézményi nevelési-, 

pedagógiai program fenntartói jóváhagyása: 

  a 31/2009. számú képviselő-testületi határozattal történt 2009. március 23-án. 

 

16.  A közintézmény feladatainak ellátására szolgáló vagyon:  

16.1.  A kakucsi 581 hrsz-ú, 2366 Kakucs, Hősök tere 7. sz. alatt fekvő, Kakucs 

Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan, melynek területe: 4492 m
2
, az 

ingatlanon található épületekkel, és az épületekben leltár szerint nyilvántartott tárgyi 

eszközök. 

16.2.   Az intézmény kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért 

az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 



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

CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 

16.3.  Az intézmény jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító 

anyagi lehetőségeinek függvényében fedezi. 

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

használhatja fel.  

16.5.  Az intézmény épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan 

forgalomképes, azzal az Önkormányzat a mindenkor hatályos vagyonrendeletében 

foglaltak szerint rendelkezik. Az iskola rendelkezésére álló vagyontárgyakat az 

intézmény nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon felhasználhatja, de nem 

idegenítheti, és nem terhelheti meg azokat. 

 

Záradék 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapító Okirat módosítását a 

…./2012., s az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot a  …./2012. számú határozatával, a 

2012. július 19-ei ülésén hagyta jóvá. 

 

 

3. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2012. (………….) számú Határozata: 

a Kökörcsin Óvoda Alapító Okiratának 

1/2012. számú módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kökörcsin Óvoda részére a 2/1994. (01. 

31.) sz. KT. Határozattal kiadott, majd többször módosított Alapító Okiratot az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

I. Az Alapító Okirat bevezető rendelkezése helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 37. § (5) bekezdésben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) 

bekezdése és 8. § (1) bekezdése b) pontja, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre 

figyelemmel, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakigazgatási rendről szóló 

56/2011. (XII. 31.) NGM rendeletben előírtak alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratot adja ki.” 

 

II. Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„2. A költségvetési szerv székhelye:  2366 Kakucs, Székesi út 3. 

2.1. telephelye:    nincs” 

 

III. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„3. A költségvetési szerv   

 3.1. jogelődje:     nincs. 

3.2. alapító okirat kelte:   1994. 01. 31. 



3.3. alapító okirat száma:  2/1994. (01. 31.) sz. képviselő-testületi 

határozat 

3.4. az intézmény eredeti létrehozásának éve: 1962.” 

 

IV. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„4.  A költségvetési szerv alapítója, fenntartója, irányító szervének neve, 

székhelye: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő u. 20.” 

 

V. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„5.   A költségvetési szerv alapadatai:      

5.1. típusa:      napközi otthonos óvoda 

5.2. tevékenységének jellege:   közszolgáltató szerv 

5.3. közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 

5.4. törzskönyvi azonosítója:   669018 

5.5. adószáma:   16797934-1-13 

5.6. OM azonosítója:    032999 

5.7. statisztikai számjele:    16797934-8510-322-13 

5.8. költségvetési bankszámlaszáma:  65500082-31020956-51000008” 

 

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

 

„7. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:  

óvodai nevelés 

 

7.1. Óvodai nevelési feladatokat ellátó közintézményként közfeladata részletezve: 

7.1.1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 25. § alapján az óvoda a 

gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai 

nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak 

szerint - a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. A gyermek - ha e 

törvény másképp nem rendelkezik - abban az évben, amelyben az ötödik életévét 

betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt 

venni. Az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvoda a 

szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni 

ellátásával összefüggő feladatainak. Az e törvényben meghatározott óvodai feladatok 

ellátásához igénybe vehető heti időkeret ötven óra, melyet indokolt esetben meg kell 

növelni a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges idővel. 

A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a hetedik 

életévét betölti. Abban az évben, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti, akkor 

kezdhet újabb nevelési évet az óvodában, ha augusztus 31. után született, és a nevelési 

tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy nevelési 

évig maradjon az óvodában. A nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs 

bizottság ilyen javaslatot a szülő kérésére és az óvoda nevelőtestületének 

egyetértésével tehet. A nevelőtestület egyetértését a nevelési tanácsadó, illetve a 

szakértői és rehabilitációs bizottság a gyermek, tanuló vizsgálatának megkezdése előtt 

szerzi be. A nevelési tanácsadó, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság - 

szakvéleményének megküldésével - értesíti a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási 



hely szerint illetékes jegyzőt, ha javasolja, hogy a gyermek további egy évig óvodai 

nevelésben vegyen részt. 

7.1.2. A közoktatásról szóló törvény 1993. évi LXXIX. törvény 25. § alapján a 

gyermekek rendszeres nevelése. 

A közoktatásról szóló törvény 121. § 29. pontja értelmében vállalja azon sajátos 

nevelési igényű gyermek nevelését, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján  

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,  

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzd.” 

 

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

 

 „8.  A költségvetési szerv alaptevékenysége:   

 

 8.1. Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 

 851020   Óvodai nevelés   

 

8.2. Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

- logopédiai szolgáltatás/ellátás,  

- fejlesztő tevékenység,  

- gyógytestnevelés ellátása, 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

- logopédiai szolgáltatás/ellátás,  

- fejlesztő tevékenység,  

- gyógytestnevelés ellátása, 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés” 

 

VIII. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

 „9. A költségvetési szervnek vállalkozási tevékenysége: nincs” 

 

IX. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„10.  A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Kakucs község közigazgatási 

területe.  

10.1.  Az intézmény a környező településekről történő beiratkozást is befogadhatja, 

amennyiben az a kötelezően ellátandó körzet biztonságos ellátását nem veszélyezteti, 

illetve osztálybontást nem tesz szükségessé.” 

 

X. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

 „11.  A költségvetési szerv jogállása:  Önálló jogi személy.  

 11.1. Gazdálkodási besorolása:   önállóan működő költségvetési szerv. 

11.2. A feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő, az 

előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű, önálló 

bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv.  

 11.3. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Kakucs Község Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatal látja el.” 



 

XI. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„12.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

12.1. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 

12.2. A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon 

történik.  

12.3. A költségvetési szerv vezetője magasabb vezetői megbízással rendelkező 

közalkalmazott, tekintetében a munkáltatói jogokat Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Kakucs község Polgármestere 

gyakorolja.  

12.4. A költségvetési szerv képviseletére a mindenkori kinevezett intézményvezető 

jogosult, távolléte esetén az SzMSz-ben meghatározott helyettesítési rend az irányadó. 

Aláírási joga az intézményvezetőnek van, távollétében az általa megbízott 

helyettesnek.” 

 

XII. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

 „13.  A költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó jogviszonyok 

megjelölése: 

a foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, 

munkaviszony, illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza.” 

 

XIII. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„14.  A költségvetési szerv alapfeladatának jellemzőit tartalmazó intézményi 

nevelési, pedagógiai program fenntartói jóváhagyása: 

  a 48/2010. számú képviselő-testületi határozattal történt 2010. június 10-én.” 

 

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

 „15. A közintézmény feladatainak ellátására szolgáló vagyon:  

15.1.  A kakucsi 65/2. hrsz-ú, 2366 Kakucs, Székesi út 3. sz. alatt fekvő, Kakucs 

Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan, melynek területe: 6825 m
2
, az 

ingatlanon található óvodaépülettel, és az épületben leltár szerint nyilvántartott tárgyi 

eszközök. 

15.2.   Az intézmény kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért 

az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 

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

CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 

15.3.  Az intézmény jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító 

anyagi lehetőségeinek függvényében fedezi. 

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

használhatja fel.  

15.5.  Az intézmény épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan 

forgalomképes, azzal az Önkormányzat a mindenkor hatályos vagyonrendeletében 

foglaltak szerint rendelkezik. Az iskola rendelkezésére álló vagyontárgyakat az 

intézmény nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon felhasználhatja, de nem 

idegenítheti, és nem terhelheti meg azokat.” 

 

XV. Az Alapító Okirat végére az alábbi szövegrész kerül: 

„Záradék 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapító Okirat módosítását a 

…./2012., s az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot a  …./2012. számú 

határozatával, a 2012. július 19-ei ülésén hagyta jóvá.” 

 

XVI. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 

érvényesek. 

 

XVII.  A Képviselő-testület felhatalmazza 

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

nevében írja alá,  

- a gazdasági vezetőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba történő változás-bejelentést a 

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

 

Felelős: polgármester, gazdasági vezető  

Határidő: azonnal és a határozatban foglaltak szerint 

 

 

4. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2012. (………….) számú Határozata: 

a Kökörcsin Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kakucsi Kökörcsin Óvodának a 2/1994. 

(01. 31.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, a 24/2004.  (03. 22.), a 26/2009. (02. 

16.), a 72/2009. (05. 25.), a 133/209. (09. 29.), a 15/2011. (01. 24.), az 57/2011. (04. 27.), a 

115/2011. (09. 26.), a ..../2012. (.........) sz. képviselő-testületi határozatokkal módosított, és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

Felelős:    intézményvezető, jegyző  

Határidő: azonnal 

a …/2012. (… …) sz. képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Kökörcsin Óvoda 

Alapító Okirata 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 37. § (5) bekezdésben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) 

bekezdése és 8. § (1) bekezdése b) pontja, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre 

figyelemmel, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakigazgatási rendről szóló 

56/2011. (XII. 31.) NGM rendeletben előírtak alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratot adja ki. 

 

1. A költségvetési szerv neve:    Kökörcsin Óvoda 

 

2. A költségvetési szerv székhelye:   2366 Kakucs, Székesi út 3. 

2.1. telephelye:    nincs 

 

3. A költségvetési szerv   

 3.1. jogelődje:     nincs. 



3.2. alapító okirat kelte:   1994. 01. 31. 

3.3. alapító okirat száma:  2/1994. (01. 31.) sz. képviselő-testületi 

határozat 

3.4. az intézmény eredeti létrehozásának éve: 1962. 

 

4.  A költségvetési szerv alapítója, fenntartója, irányító szervének neve, székhelye: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő u. 20. 

 

5.   A költségvetési szerv alapadatai:      

5.1. típusa:      napközi otthonos óvoda 

5.2. tevékenységének jellege:   közszolgáltató szerv 

5.3. közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 

5.4. törzskönyvi azonosítója:   669018 

5.5. adószáma:   16797934-1-13 

5.6. OM azonosítója:    032999 

5.7. statisztikai számjele:    16797934-8510-322-13 

5.8. költségvetési bankszámlaszáma:  65500082-31020956-51000008 

 

6. Az intézmény férőhelyeinek száma: 99 fő.  

Csoportok száma: 3 csoport. A csoportok átlaglétszáma 20 fő, maximális létszáma 33 

fő. 

 

7. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:  

óvodai nevelés 

 

7.1. Óvodai nevelési feladatokat ellátó közintézményként közfeladata részletezve: 

7.1.1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 25. § alapján az óvoda a 

gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai 

nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak 

szerint - a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. A gyermek - ha e 

törvény másképp nem rendelkezik - abban az évben, amelyben az ötödik életévét 

betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt 

venni. Az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvoda a 

szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni 

ellátásával összefüggő feladatainak. Az e törvényben meghatározott óvodai feladatok 

ellátásához igénybe vehető heti időkeret ötven óra, melyet indokolt esetben meg kell 

növelni a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges idővel. 

A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a hetedik 

életévét betölti. Abban az évben, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti, akkor 

kezdhet újabb nevelési évet az óvodában, ha augusztus 31. után született, és a nevelési 

tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy nevelési 

évig maradjon az óvodában. A nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs 

bizottság ilyen javaslatot a szülő kérésére és az óvoda nevelőtestületének 

egyetértésével tehet. A nevelőtestület egyetértését a nevelési tanácsadó, illetve a 

szakértői és rehabilitációs bizottság a gyermek, tanuló vizsgálatának megkezdése előtt 

szerzi be. A nevelési tanácsadó, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság - 

szakvéleményének megküldésével - értesíti a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási 

hely szerint illetékes jegyzőt, ha javasolja, hogy a gyermek további egy évig óvodai 

nevelésben vegyen részt. 



7.1.2. A közoktatásról szóló törvény 1993. évi LXXIX. törvény 25. § alapján a 

gyermekek rendszeres nevelése. 

A közoktatásról szóló törvény 121. § 29. pontja értelmében vállalja azon sajátos 

nevelési igényű gyermek nevelését, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján  

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,  

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzd. 

 

8.  A költségvetési szerv alaptevékenysége:   

 

 8.1. Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 

 851020   Óvodai nevelés   

 

8.2. Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

- logopédiai szolgáltatás/ellátás,  

- fejlesztő tevékenység,  

- gyógytestnevelés ellátása, 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

- logopédiai szolgáltatás/ellátás,  

- fejlesztő tevékenység,  

- gyógytestnevelés ellátása, 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

 

9. A költségvetési szervnek vállalkozási tevékenysége: nincs. 

 

10.  A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Kakucs község közigazgatási 

területe.  

10.1.  Az intézmény a környező településekről történő beiratkozást is befogadhatja, 

amennyiben az a kötelezően ellátandó körzet biztonságos ellátását nem veszélyezteti, 

illetve osztálybontást nem tesz szükségessé. 

 

11.  A költségvetési szerv jogállása:  Önálló jogi személy.  

 11.1. Gazdálkodási besorolása:   önállóan működő költségvetési szerv. 

11.2. A feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő, az 

előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű, önálló 

bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv.  

 11.3. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Kakucs Község Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatal látja el. 

 

12.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

12.1. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 

12.2. A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon 

történik.  

12.3. A költségvetési szerv vezetője magasabb vezetői megbízással rendelkező 

közalkalmazott, tekintetében a munkáltatói jogokat Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Kakucs község Polgármestere 

gyakorolja.  



12.4. A költségvetési szerv képviseletére a mindenkori kinevezett intézményvezető 

jogosult, távolléte esetén az SzMSz-ben meghatározott helyettesítési rend az irányadó. 

Aláírási joga az intézményvezetőnek van, távollétében az általa megbízott 

helyettesnek. 

 

13.  A költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó jogviszonyok megjelölése: 

a foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, 

munkaviszony, illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

 

14.  A költségvetési szerv alapfeladatának jellemzőit tartalmazó intézményi nevelési, 

pedagógiai program fenntartói jóváhagyása: 

  a 48/2010. számú képviselő-testületi határozattal történt 2010. június 10-én. 

 

15.  A közintézmény feladatainak ellátására szolgáló vagyon:  

15.1.  A kakucsi 65/2. hrsz-ú, 2366 Kakucs, Székesi út 3. sz. alatt fekvő, Kakucs 

Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan, melynek területe: 6825 m
2
, az 

ingatlanon található óvodaépülettel, és az épületben leltár szerint nyilvántartott tárgyi 

eszközök. 

15.2.   Az intézmény kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért 

az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 

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

CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 

15.3.  Az intézmény jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító 

anyagi lehetőségeinek függvényében fedezi. 

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

használhatja fel.  

15.5.  Az intézmény épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan 

forgalomképes, azzal az Önkormányzat a mindenkor hatályos vagyonrendeletében 

foglaltak szerint rendelkezik. Az iskola rendelkezésére álló vagyontárgyakat az 

intézmény nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon felhasználhatja, de nem 

idegenítheti, és nem terhelheti meg azokat. 

 

Záradék 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapító Okirat módosítását a 

…./2012., s az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot a  …./2012. számú határozatával, a 

2012. július 19-ei ülésén hagyta jóvá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELŐTERJESZTÉS 

 

  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. július 19-i ülésére 

 

Tárgy:  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló helyi rendelet 

módosítása 

 

Előterjesztő:  Szalay István polgármester 

   Marton Ilona képviselő, bizottsági elnök 

 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária aljegyző 

   Horváth Renáta ügyintéző 

 

Szavazás módja:   minősített többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Jogi és Szociális Bizottság a 146/2012. (06. 28.) sz. Határozatával javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy az Önkormányzat szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

20/2010. (XII. 07.) rendeletének 10. §-ában foglaltakat módosítsa azzal, hogy az átmeneti 

segélyek elbírálási feltételei között tüntessen fel további előírásokat, például: a kérelemhez 

kötelező legyen becsatolni a jövedelemigazolásokat, a munkanélküli személyeknek pedig a 

munkaügyi központ igazolását az együttműködésről. 

Arra való tekintettel, hogy az elfogadni javasolt szövegrészeket beillesztettük a korábbi (4) és 

(5) bekezdések közé, s ezáltal a bekezdések száma 7-ről 9-re változott, a könnyebb 

értelmezhetőség érdekében javasoljuk a teljes szakaszt módosítani az alábbiak szerint: 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2012. (….. …..) önkormányzati rendelete 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  

20/2010. (XII. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 20/2010. (XII. 07.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § A Rendelet 10. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 

(1) A szociális ügyekben eljáró Bizottság átmeneti segélyt állapíthat meg a létfenntartást 

veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő, szociálisan rászorult személyek részére. 

 

(2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, 

illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként 

jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. 

 

(3) Átmeneti segélyben elsősorban azt a személyt vagy családot lehet részesíteni, akinek 

családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

150%-át, egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg. 



 

(4) Az egyszeri átmeneti segély összege 2.000,-Ft-nál kevesebb nem lehet, és minden kérelem 

megítélése egyedi. 

 

(5) A kérelmező köteles a vele egy háztartásban élők vagyoni, jövedelmi viszonyairól 

nyilatkozni, azokat igazolni. A kérelmező által benyújtott jövedelem-nyilatkozathoz minden 

esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. Ezek különösen a következők 

lehetnek: a munkáltató által kiadott kereseti igazolás, rendszeres pénzellátásoknál az azt 

megalapozó határozat, vagy a kifizetésről szóló igazoló szelvény (pl.: nyugdíjszelvény), 

egyéb jövedelmeknél az azokat megalapozó határozat, kifizetési bizonylat, igazolás, stb. 

Vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolását a kérelem benyújtását megelőző gazdasági 

év személyi jövedelemadó alapjáról. Amennyiben a kérelmező, illetve vele közös 

háztartásban élő nagykorú személy nem rendelkezik jövedelemmel, - kivéve, ha nappali 

tagozatos tanuló és ezt iskolalátogatási igazolással igazolja - úgy köteles kérelméhez csatolni 

a munkaügyi központ igazolását, hogy álláskeresőként nyilvántartják. 

 

(6) Mellőzni kell a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a 

kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül már részesült olyan ellátásban, 

amelyhez a jövedelmi és vagyoni helyzetét igazolta, és vélelmezhető, hogy helyzetében nem 

történt a jogosultságot érintő változást. Erről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni. 

 

(7) Az átmeneti segély iránt benyújtott kérelem elutasítható, amennyiben a család, illetve az 

egyedülálló személy: 

a) bérpótló juttatásban/foglalkoztatást helyettesítő támogatásba,n 

b) rendszeres szociális segélyben, 

c) ápolási díjban, 

d) lakásfenntartási támogatásban, 

e) időskorúak járadékában, vagy 

f) közmunkán munkabérben részesül,  

g) a kérelemhez az (5) bekezdésében előírtakat nem csatolja, illetve 

h) aki nyilatkozatában valótlan adatokat közöl. 

 

(8) A Képviselő-testület állapíthat meg átmeneti segélyként, pénzintézeti tevékenységnek nem 

minősülő - kamatmentes kölcsön formájában nyújtható - támogatást. 

 

(9) A polgármester átmeneti segélyt állapíthat meg a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli 

élethelyzetbe került azon személyek vagy családok részére (különösen elemi kár, baleset, 

betegség, gyógyszerkiváltás), akiknek azonnali segítségre van szüksége a rendkívüli esetre 

tekintettel. 

 

2. § (1) A Rendelet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.  

(2) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévő hirdetőtábláján 

történő – kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

                          

Szalay István sk.                                           Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester                                               jegyzői feladatok ellátásával 

megbízott aljegyző 

 

 

 

 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. július 19-i ülésére 

 

Tárgy:  Az Önkormányzat 2012. II. és III. negyedévi likviditási 

tervének ismertetése 

 

Előterjesztő:    Szalay István polgármester  

 

Előkészítő:   Bárányné Benkovics Edina gazdasági vezető 

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint elkészítettük az Önkormányzat 2012. II. és 

III. negyedévi likviditási tervét, kérjük annak megtárgyalását és elfogadását. 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2012. (……..) számú Határozata: 

 

Önkormányzat 2012. II. negyedévi előirányzati ütemterve havi bontásban 

        

összesített költségvetési bevételei       

Megnevezés  Április   Május   Június  

a) irányító szerv költségvetéséből kapott 

támogatás /a b) pont szerinti kivétellel       

b) működési és felhalmozási célú 

támogatásértékű bevétel, amelyből: 
         37 858 083 

Ft     12 770 083 Ft     12 770 083 Ft  

     ba) elkülönített állami pénzalapból        

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi 

alapjaiból    

              918 833 

Ft          918 833 Ft          918 833 Ft  

     bc) helyi önkormányzattól                 598 750 

Ft          598 750 Ft          598 750 Ft  

     bd) nemzetiségi önkormányzattól         

     be) többcélú kistérségi társulástól        

     bf) jogi személyiségű társulástól        

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az 

államháztartás központi alrendszerén 

belülről kapott EU-s forrásból származó 

pénzeszközből 

         25 088 000 

Ft      

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat 

bevételeként elszámolható összegből       

     bi) központi költségvetés előirányzat-

módosítási kötelezettség nélkül 

túlteljesíthető előirányzatából 

         11 252 500 

Ft     11 252 500 Ft     11 252 500 Ft  

c) közhatalmi bevétel             6 232 000      6 232 000 Ft    



Ft  

d) intézményi működési bevétel            4 592 083 

Ft       4 592 083 Ft       4 592 083 Ft  

e) felhalmozási bevétel          28 458 000 

Ft      

f) működési és felhalmozási célú átvett 

pénzeszköz 

           1 088 500 

Ft       1 088 500 Ft       1 088 500 Ft  

g) az előző évi működési és felhalmozási 

célú maradvány átvétele (amely nem az 

átvevő költségvetési maradványából 

származik)       

h) hitel       

i) előző évi pénzmaradvány /és 

vállalkozási maradvány alaptevékenység 

ellátására történő igénybevétele/       

        

összesített költségvetési kiadásai       

Megnevezés  Április   Május   Június  

a) működési költségvetés           27 700 833 

Ft     27 700 833 Ft     27 700 833 Ft  

      aa) személyi jellegű kiadások          10 520 333 

Ft     10 520 333 Ft     10 520 333 Ft  

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó 
           3 050 917 

Ft       3 050 917 Ft       3 050 917 Ft  

      ac) dologi jellegű kiadások                                                              9 165 083 

Ft       9 165 083 Ft       9 165 083 Ft  

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai               2 201 833 

Ft       2 201 833 Ft       2 201 833 Ft  

      ae) egyéb működési célú kiadások                2 762 667 

Ft       2 762 667 Ft       2 762 667 Ft  

      af) működési célra átadott 

pénzeszközök 

                            - 

Ft                        - Ft                      - Ft  

b) felhalmozási költségvetés                                                                 1 490 000 

Ft  

     5 518 000 Ft            67 000 Ft  

      ba) intézményi beruházások                369 000 

Ft       1 778 000 Ft    

      bb) felújítások         1 810 000 Ft    

      bc) kormányzati beruházások                              - 

Ft                        - Ft                      - Ft  

      bd) lakástámogatás                              - 

Ft                        - Ft                     - Ft  

      be) lakásépítés                              - 

Ft                        - Ft                     - Ft  

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                1 121 000 

Ft       1 930 000 Ft            67 000 Ft  

      bg) felhalmozási célra átadott 

pénzeszközök 

                            - 

Ft                        - Ft  

                      - 

Ft  

c) hitelek                6 819 750 

Ft       6 819 750 Ft       6 819 750 Ft  

        



Önkormányzat nevében végzett       

Megnevezés  Április   Május   Június  

a) beruházási kiadások 

beruházásonként 

              369 000 

Ft  

     5 518 000 Ft                        - 

Ft  

aa) Rendezési terv módosítás        1 778 000 Ft    

ab) Óvoda bővítés előkészítő munkái          

ac) Pénzügyi Szoftver                                                                                       369 000 

Ft      

ad) Áfa                                                                                                     

ae) Szennyvíztelep-bővítés előkészítő 

munkái                                        1 810 000 Ft    

af) Földvásárlás                                                                                       1 930 000 Ft    

b) felújítási kiadások felújításonként:        

ba) Egészségház felújítása                                                                    

        

lakosságnak juttatott támogatási, 

szociális       

Megnevezés  Április   Május   Június  

a) Rendszeres szociális segély 

              282 167 

Ft          282 167 Ft          282 167 Ft  

b) Időskorúak járadéka 

                   2 667 

Ft               2 667 Ft              2 667 Ft  

c) Lakásfenntartási támogatás 

                 53 083 

Ft             53 083 Ft            53 083 Ft  

d) Ápolási díj 

              154 917 

Ft          154 917 Ft          154 917 Ft  

e) Átmeneti segély 

           6 182 500 

Ft       6 182 500 Ft       6 182 500 Ft  

f) Temetési segély 

                 41 667 

Ft             41 667 Ft            41 667 Ft  

g) Rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás 

              837 417 

Ft          837 417 Ft          837 417 Ft  

h) Közgyógyellátás 

                 45 000 

Ft             45 000 Ft            45 000 Ft  

i) Lakástámogatás 

              166 667 

Ft          166 667 Ft          166 667 Ft  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: gazdasági vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2012. (……..) számú Határozata: 

 

Önkormányzat 2012. III. negyedévi előirányzati ütemterve havi bontásban 

        

összesített költségvetési bevételei       

Megnevezés  Július   Augusztus   Szeptember  

a) irányító szerv költségvetéséből kapott 

támogatás /a b) pont szerinti kivétellel       

b) működési és felhalmozási célú 

támogatásértékű bevétel, amelyből:    12 770 083 Ft    12 770 083 Ft     12 770 083 Ft  

     ba) elkülönített állami pénzalapból        

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi 

alapjaiból            918 833 Ft         918 833 Ft          918 833 Ft  

     bc) helyi önkormányzattól           598 750 Ft         598 750 Ft          598 750 Ft  

     bd) nemzetiségi önkormányzattól         

     be) többcélú kistérségi társulástól        

     bf) jogi személyiségű társulástól        

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az 

államháztartás központi alrendszerén belülről 

kapott EU-s forrásból származó 

pénzeszközből       

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat 

bevételeként elszámolható összegből       

     bi) központi költségvetés előirányzat-

módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető 

előirányzatából    11 252 500 Ft    11 252 500 Ft     11 252 500 Ft  

c) közhatalmi bevétel        6 232 000 Ft     15 582 000 Ft  

d) intézményi működési bevétel      4 592 083 Ft      4 592 083 Ft       4 592 083 Ft  

e) felhalmozási bevétel          813 000 Ft    

f) működési és felhalmozási célú átvett 

pénzeszköz      1 088 500 Ft      1 088 500 Ft       1 088 500 Ft  

g) az előző évi működési és felhalmozási 

célú maradvány átvétele (amely nem az 

átvevő költségvetési maradványából 

származik)       

h) hitel     50 000 000 Ft    

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási 

maradvány alaptevékenység ellátására 

történő igénybevétele/       

        

összesített költségvetési kiadásai       

Megnevezés  Július   Augusztus   Szeptember  

a) működési költségvetés     27 700 833 Ft    27 700 833 Ft     27 700 833 Ft  

      aa) személyi jellegű kiadások    10 520 333 Ft    10 520 333 Ft     10 520 333 Ft  

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó      3 050 917 Ft      3 050 917 Ft       3 050 917 Ft  

      ac) dologi jellegű kiadások                                                        9 165 083 Ft      9 165 083 Ft       9 165 083 Ft  



      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai         2 201 833 Ft      2 201 833 Ft       2 201 833 Ft  

      ae) egyéb működési célú kiadások          2 762 667 Ft      2 762 667 Ft       2 762 667 Ft  

      af) működési célra átadott pénzeszközök                       - Ft                     - Ft                      - Ft  

b) felhalmozási költségvetés                                                                            - Ft                    - Ft       1 500 000 Ft  

      ba) intézményi beruházások           1 500 000 Ft  

      bb) felújítások        

      bc) kormányzati beruházások                        - Ft                     - Ft                     - Ft  

      bd) lakástámogatás                        - Ft                     - Ft                     - Ft  

      be) lakásépítés                        - Ft                     - Ft                     - Ft  

      bf) egyéb felhalmozási kiadások           

      bg) felhalmozási célra átadott 

pénzeszközök                       - Ft                     - Ft                     - Ft  

c) hitelek          6 819 750 Ft      6 819 750 Ft       6 819 750 Ft  

        

Önkormányzat nevében végzett       

Megnevezés  Július   Augusztus   Szeptember  

a) beruházási kiadások beruházásonként                       - Ft                   - Ft       1 500 000 Ft  

aa) Rendezési terv módosítás       

ab) Óvoda bővítés előkészítő munkái             1 500 000 Ft  

ac) Pénzügyi Szoftver                                                                               

ad) Áfa                                                                                                     

ae) Szennyvíztelep-bővítés előkészítő 

munkái                                       

af) Földvásárlás                                                                                      

b) felújítási kiadások felújításonként:        

ba) Egészségház felújítása                                                                    

        

lakosságnak juttatott támogatási, szociális       

Megnevezés  Július   Augusztus   Szeptember  

a) Rendszeres szociális segély         282 167 Ft         282 167 Ft          282 167 Ft  

b) Időskorúak járadéka              2 667 Ft             2 667 Ft              2 667 Ft  

c) Lakásfenntartási támogatás            53 083 Ft           53 083 Ft            53 083 Ft  

d) Ápolási díj         154 917 Ft         154 917 Ft          154 917 Ft  

e) Átmeneti segély      6 182 500 Ft      6 182 500 Ft       6 182 500 Ft  

f) Temetési segély            41 667 Ft           41 667 Ft            41 667 Ft  

g) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás         837 417 Ft         837 417 Ft          837 417 Ft  

h) Közgyógyellátás            45 000 Ft           45 000 Ft            45 000 Ft  

i) Lakástámogatás         166 667 Ft         166 667 Ft          166 667 Ft  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: gazdasági vezető 

 

 

 

 

 

 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 

  

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

a 2012. július 19-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Döntés a Kakucsi Roma Nap támogatásáról 

 

Előterjesztő:    Szalay István polgármester 

    Oláh József képviselő 

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária aljegyző 

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A PEMEROSZ és a Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. július 21-én Kakucson 

Roma Napot kíván tartani, melynek előzetes költségbecslése: 829.000,-Ft.  

Ahhoz, hogy a költségeket fedezni tudják, szükségük lenne 150.000,-Ft támogatásra, melyet 

az Önkormányzattól igényelnek. 

Az előterjesztéshez csatoljuk a Nap programját. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2012. (………….) számú Határozata: 

a Kakucsi Roma Nap támogatásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzat a 

2012. évi Kakucsi Roma Nap költségeihez 150.000,-Ft-tal járul hozzá a folyószámlahitel-

keret terhére. 

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: 2012. július 21. 
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KKaakkuuccssii  RRoommaa  NNaapp  pprrooggrraammjjaa  

22001122..  0077..  2211..  KKaakkuuccss,,  SSppoorrttppáállyyaa  

SSzzéékkeessii  úútt  11..  

  

  

0088..  3300..  KKiissppáállyyááss  LLaabbddaarrúúggóó  TToorrnnaa  

  

  

1100..0000..  FFőőzzőővveerrsseennyy  

  

  

1144..0000..  RRoommaa  NNaappii  KKaasszziinnóó  KKáárrttyyaa  PPaarrttyy  vveerrsseennyy  

  

  

1155..0000..  „„  MMiiéénnkk  aa  SSzzíínnppaadd””  KKuullttuurráálliiss  MMűűssoorrookk  ggyyeerrmmeekk  ééss  iiffjjúússáággii  eellőőaaddóókkkkaall  

  

--  EEggyyéénnii  ééss  CCssooppoorrttooss  pprróózzaaii  eellőőaaddáássookk  

--  EEggyyéénnii  ééss  CCssooppoorrttooss  ttáánncc  ééss  éénneekk  eellőőaaddáássookk  

  

  

1177..  0000..    MMeeggyyeeii  ééss  KKiissttéérrssééggii  ZZeenneekkaarrookk  ttaalláállkkoozzóójjaa  

--  KKaakkuuccssii  TTeessttvvéérreekk  

--  TTöörrtteellii  BBééllaa  

--  SSzzoollnnookkii  VVaakkii  

--  SSzzoommoorraa  PPááll  ééss  ZZeenneekkaarraa  

--  BBaannyyáákk  JJóózzsseeff  ZZoonnggoorraa  MMűűvvéésszz  

  

  

  

2211..0000  SSzzaabbaaddttéérrii    JJóóttéékkoonnyyssáággii  BBááll  

ZZeennee::  BBeessccaarrtt  TTrriióó  EEggyyüütttteess  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 

  

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

a 2012. július 19-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanrész haszonkölcsönbe 

adásáról a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére 

 

Előterjesztő:    Szalay István polgármester 

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária aljegyző 

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság körzeti megbízotti iroda működtetése céljából 

haszonkölcsönbe kívánja venni a körzeti megbízottunk által jelenleg is használt - a 

Polgármesteri Hivatal alagsorában lévő 9,6 m
2
-es - irodahelyiséget, melyhez kérik, hogy 

fogadja el a testület a határozati javaslat mellékletében megszövegezett szerződést. 

 

Kérjük a határozati javaslat és szerződés megvitatását. 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2012. (………….) számú Határozata: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Szalay István 

polgármester úr az Önkormányzat nevében kösse meg Dr. Simon Tamás r. dandártábornok 

rendőrségi főtanácsos mb. Pest megyei rendőrfőkapitány úrral az Önkormányzat tulajdonában 

lévő, Kakucs belterület 569 helyrajzi számon nyilvántartott, a természetben: 2366 Kakucs, Fő 

utca 20. szám alatt található – Polgármesteri Hivatal megnevezésű - ingatlan alagsorában lévő 

9,6 m
2
 alapterületű helyiségre vonatkozó haszonkölcsön szerződést a határozat mellékletében 

foglaltaknak megfelelően. 

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: 2012. augusztus 31. 

 

 

 

 

 

 



A …./2012. (………) KT. határozat melléklete: 

 

Haszonkölcsön szerződés 

nem lakás céljára szolgáló helyiségre 

 

amely létrejött egyrészről 

Kakucs Község Önkormányzata (székhelye: 2366 Kakucs, Fő út 20., adószáma: 15734659-

2-13, KSH jelzőszáma: 1332230, képviseletében: Szalay István polgármester), mint 

haszonkölcsönbe adó (a továbbiakban: Kölcsönadó),  

 

másrészről a 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6., adószáma: 

15720120-2-51; törzskönyvi azonosító száma: 720124; képviseletében: Dr. Simon Tamás r. 

dandártábornok rendőrségi főtanácsos mb. megyei rendőrfőkapitány), mint haszonkölcsönbe 

vevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő), továbbiakban együttesen: Felek között alulírott napon 

az alábbi feltételekkel. 

  

I.  A szerződés tárgya 
      

1. Kölcsönadó kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezi a Dabasi Körzeti Földhivatalnál 

felvett, Kakucs belterület 569 helyrajzi számon nyilvántartott, a természetben: 2366 

Kakucs, Fő utca 20. szám alatt található, 505 m
2
 alapterületű, Polgármesteri Hivatal 

megjelölésű ingatlan, melynek alagsorában található 9,6 m
2
 alapterületű helyiség (a 

továbbiakban: Ingatlan). Az Ingatlan alaprajza jelen szerződés elválaszthatatlan 1. számú 

mellékletét képezi. 

  

2. Kölcsönadó haszonkölcsönbe adja, Kölcsönvevő pedig haszonkölcsönbe veszi az 1. 

pontban megjelölt Ingatlant körzeti megbízotti iroda működtetése céljából. 

 

3. Kölcsönadó az Ingatlant ingyenesen bocsátja Kölcsönvevő rendelkezésére. A Kölcsönadó 

által nyújtott haszonkölcsön támogatásnak tekintendő, amelynek értéke bruttó 10.000,-

Ft/hó, azaz tízezer Ft/hó. 

 

4. A Kölcsönvevő vállalja az Ingatlan fenntartásával járó üzemeltetési költségek (víz-, 

elektromos áram-, gázfogyasztás díjtételei) megfizetését a szerződés teljes időtartama 

alatt. 

 

II. A szerződés időtartama 

 

5. Felek jelen szerződést 2012. szeptember 01. napjától kezdődően 2017. augusztus 31. 

napjáig terjedő határozott időre kötik. A felek a határozott időtartam lejárta előtt 3 

hónappal egyeztetnek arra vonatkozóan, hogy kívánnak-e újabb szerződést kötni. 

 

6. Kölcsönvevőnek az Ingatlan használatával kapcsolatos jogai és kötelezettségei attól a 

naptól kezdődően állnak fenn, amikor Kölcsönadó az Ingatlant részére birtokba adta. A 

birtokba adásról Felek külön jegyzőkönyvet készítenek.  

 

III. Általános rendelkezések 

 

7. Jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott Ingatlan Kölcsönvevő részére történő 

haszonkölcsönbe adására Kölcsönvevő jogszabályban foglalt alapfeladatai ellátásának 

támogatása céljából kerül sor, Kölcsönvevő kizárólag e feladatai ellátása érdekében, 



közérdekből használhatja az Ingatlant, körzeti megbízotti iroda működtetése céljából. 

Ettől eltérő tevékenységet csak Kölcsönadó előzetes, írásbeli hozzájárulásával végezhet.  

 

8. Kölcsönadó kijelenti, hogy az Ingatlan Kölcsönvevő részére történő ingyenes használatba 

adása önkormányzati alapfeladatai ellátását nem akadályozza, nem korlátozza.  

 

9. Kölcsönadó szavatol azért, hogy az Ingatlan a haszonkölcsön teljes időtartama alatt 

rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen, továbbá azért, hogy harmadik személynek 

nincs az Ingatlanra vonatkozóan olyan joga, amely Kölcsönvevőt az Ingatlan használatban 

korlátozná vagy akadályozná. 

 

10. Kölcsönvevő kijelenti, hogy az Ingatlant megtekintett és műszakilag is megvizsgált 

állapotban veszi birtokba. 

 

11. Felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlant kizárólag Kölcsönvevő használhatja, azt 

harmadik személy használatába nem adhatja, azt nem idegenítheti el. 

 

12. Kölcsönvevő az Ingatlant jelen szerződésnek megfelelően, rendeltetésszerűen, környezete 

szükségtelen zavarása nélkül használhatja, az Ingatlanra vonatkozó tűzvédelmi, 

balesetvédelmi előírások betartása mellett.  

 

13. Kölcsönvevő viseli a jogosulatlan vagy rendeltetésellenes használatból eredő károkat és 

költségeket. 

 

14. Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy az Ingatlanban bármilyen átalakítást, bővítést, illetve 

nem a fenntartás, karbantartás, felújítás körébe tartozó építési munkát kizárólag a 

Kölcsönadó előzetes írásbeli hozzájárulásával, építéshatósági engedély birtokában 

végezhet.  

 

15. Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy az általa folytatni kívánt tevékenység végzéséhez 

esetlegesen szükséges átalakítási-, valamint felújítási, karbantartási munkákat a saját 

költségére köteles elvégezni, illetőleg elvégeztetni. Kölcsönadótól ezek megtérítését nem 

követelheti. 

 

16. Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy az esetlegesen felmerülő rágcsáló-, illetőleg kártevő-

mentesítést is saját költségén köteles elvégeztetni. 

 

17. Kölcsönvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az Ingatlan előtti területet, illetőleg az 

épület udvarát tisztán tartja.  

 

18. Kölcsönvevő jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Kölcsönadó 

a szerződés időtartama alatt a rendeltetésszerű és szerződésszerű használatot évente egy 

alkalommal, előre egyeztetett időpontban, az Ingatlanban folytatott tevékenység 

szükségtelen zavarása nélkül ellenőrizze.  

 

IV. 

A szerződés megszűnése 

 

19. Jelen szerződés megszűnik az 5. pontban meghatározott idő elteltével, valamint ha azt a 

Felek közös megegyezéssel írásban megszüntetik, továbbá, ha az arra jogosult a másik 

félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, rendkívüli felmondással megszünteti.  

 



20. Kölcsönadó rendkívüli - azonnali hatályú - felmondásra jogosult, ha a Kölcsönvevő az 

Ingatlant rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja, továbbá ha 

engedély nélkül 3. személy használatába adja. A rendkívüli felmondás előfeltétele a 

szerződésszegést elkövető fél írásban történő felszólítása a szerződésszegő magatartás 

abbahagyására határidő kitűzésével, mely határidő eredménytelenül telik el 

 

21. Kölcsönvevő (cserehelyiség biztosítása nélkül) a szerződés megszüntetése esetén 8 napon 

belül, a határozott idejű szerződés megszűnése esetén a határozott idő utolsó napjáig 

köteles az Ingatlant saját költségén kiüríteni és rendeltetésszerű használatra alkalmas, 

tiszta állapotban, a birtokbaadási jegyzőkönyv szerinti eredeti felszereltséggel 

Kölcsönadónak átadni. Kölcsönvevő jogosult az általa felszerelt berendezési tárgyakat az 

Ingatlan állagának sérelme nélkül leszerelni és elszállítani.   

 

V. 

Egyéb rendelkezések 

 

22. Felek megállapodnak abban, hogy Kölcsönadó jelen szerződéssel kapcsolatos 

jognyilatkozatait Kölcsönvevő részére a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági 

Igazgatósága 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56. címre küldi meg.  

 

23. A postai úton megküldött jognyilatkozatokat a kézbesítés megkísérlésének napján 

kézbesítettnek, ugyanakkor annak tartalmát közöltnek kell tekinteni, ha a címzett az 

átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot 

nem vette át (az a feladóhoz "nem kereste" jelzéssel érkezett vissza), vagy (az a feladóhoz 

"elköltözött", vagy "a címzett ismeretlen" jelzéssel érkezett vissza) az iratot a postai 

kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek, 

annak tartalmát pedig közöltnek kell tekinteni.  

 

24. Felek kötelesek a címadataikban bekövetkezett változásokat a változást követő 8 (nyolc) 

napon belül egymás felé jelezni.  

 

25. Felek kijelentik, hogy vitás kérdések felmerülése esetén törekednek a békés, perek kívüli 

egyezségre, amennyiben azonban peren kívüli megegyezés nem jön létre, úgy a jogvitát 

bírói úton rendezik.  

 

26. Kölcsönadó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy 

Magyarországgal szemben fennálló köztartozása nincs, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a 

támogatás tényét – adataival együtt (név, székhely, ajándék értéke, célja) – Kölcsönvevő a 

honlapján 3 évig közzétegye.  

 

27. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírást követő napon lép hatályba. 

 

28. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, 

valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 

törvény, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, továbbá a belügyminiszter 

irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott 

adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 26/2010. (XII. 29.) 

BM utasítás szabályai az irányadóak.  

 

29. A jelen szerződés megkötése a Képviselő-testület …/2012. (……..) határozata alapján 

történt. 

 



30. Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

31. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, egy példány 3 számozott oldalból és 31 

pontból áll, mely szerződésből 2 eredeti példány Kölcsönadót, 4 eredeti példány 

Kölcsönvevőt illeti. 

 

 

Kakucs, 2012. ………………………  Budapest, 2012. ……………………….. 

 

 

          

…………………………………   ………………………………………… 

 Szalay István                                              Dr. Simon Tamás r. 

dandártábornok 

 polgármester                                                     rendőrségi főtanácsos 

                                                     mb. megyei főkapitány  

Kölcsönadó                 Kölcsönvevő 

                    

 

  Ellenjegyzem:  

 

        ………………………………… 

        PMRFK Gazdasági Igazgatóság 

         

        ………………………………… 

        PMRFK Hivatal Jogi Csoport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

a 2012. július 19-i ülésére 

 

 

Tárgy:    A Polgármesteri  Hivatal  Alapító Okiratának módosítása 

 

Előterjesztő:    Szalay István polgármester 

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária aljegyző 

 

Szavazás módja:   minősített többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2012. évben új államháztartási jogszabályok léptek hatályba, mely szabályok alapján 

alapító okiratainkat módosítani szükséges. 

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának felülvizsgálatát a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvényben foglaltaknak megfelelően, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 5. §-ában, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási 

szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendeletben foglaltak alapján elvégeztük.  

 

Az Alapító Okirat módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz csatolni az 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot is. 

  

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a jogszabályváltozások miatt a Hivatal Alapító Okiratát 

módosítsa az alábbi határozati javaslatok alapján: 

 

2. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2012. (………….) számú Határozata: 

a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

1/2012. számú módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal részére a 

100/2000.  (12. 28.) Kt. Határozattal kiadott, majd többször módosított Alapító Okiratot az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

I. Az Alapító Okirat bevezető rendelkezése helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8. § (1) bekezdése b) pontjában foglaltak alapján, az önkormányzat működtetésével, 

valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátására egységes hivatalt hozott létre, amely helyi önkormányzati 

költségvetési szerv. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 



szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (1) - (2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi -

egységes szerkezetbe foglalt - Alapító Okiratot adja ki.” 

 

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

 

„1. A költségvetési szerv neve:    Kakucs Község Önkormányzata 

        Polgármesteri Hivatala 

2.1. rövidített neve:    Polgármesteri Hivatal Kakucs” 

 

III. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„3. A költségvetési szerv jogelődje:  Kakucs Községi Tanács Hivatala”  

 

IV. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„4.   A költségvetési szerv alapadatai:      

4.1. törzskönyvi azonosítója:   441267 

4.2. adószáma:     15441269-2-13 

4.3. KSH területi számjele:   1332230 

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

4.5. költségvetési bankszámlaszáma:  65500082-30009452-51000012 

4.6. államháztartási azonosítója:  726049” 

 

V. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„5. A költségvetési szerv alapító okiratának kelte: 2000. 12. 28. 

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

határozat 

5.2. eredeti létrehozásának éve:  1990. október 29.” 

 

VI. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„6. A költségvetési szerv alapítója, fenntartója, irányító szervének neve, 

székhelye: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő u. 20.” 

 

VII. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiakat tartalmazza: 

 

8. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a közfeladataként meghatározottak ellátása. 

8.1. Az alaptevékenység feladatai részletezve: 

8.1.1. Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatai: az önkormányzati 

testületi szervekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok, az önkormányzati 

képviselők munkájának segítése, a belső munkaszervezési teendők. Előkészíti 

és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati döntéseit. 

8.1.2. Államigazgatási feladatok: ellátja a központi állami szervek 

megbízásából az önkormányzat számára hatáskört megállapító jogszabályok 

végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat, előkészíti döntésre az 

államigazgatási ügyeket és gondoskodik e döntések végrehajtásának 

megszervezéséről.  

8.1.3. Ellátja Kakucs Község Önkormányzata alábbiakban felsorolt önállóan 

működő költségvetési szerveinek pénzügyi-gazdálkodási feladatait: 



a) Általános Iskola, b) Kökörcsin Óvoda, c) Kakucsi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat,  d) Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

VIII. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„9. Államháztartási szakágazati besorolása: 

841105 Általános közigazgatás, helyi önkormányzatok, valamint többcélú 

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

 

Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

Szakfeladat Tevékenység megnevezése 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 Országos, települési és területi kisebbségi  

önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése 

841173 Statisztikai tevékenység 

882111 Rendszeres szociális segély 

882112 Időskorúak járadéka 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

882202 Közgyógyellátás 

890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

 

IX. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„10.  Az intézmény vagyona:  

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

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

található épülettel, és az épületben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.” 

 

X. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„11. A vagyon feletti rendelkezés joga:  

11.1.   Az intézmény kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért 

az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 

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

CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 

11.2.  Az intézmény jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító 

anyagi lehetőségeinek függvényében fedezi. 

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

használhatja fel.  

11.4.  Az intézmény épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan 

forgalomképes, azzal az Önkormányzat a mindenkor hatályos vagyonrendeletében 



foglaltak szerint rendelkezik. Az intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat az 

intézmény közfeladatainak ellátásához szabadon felhasználhatja, de nem idegenítheti, 

és nem terhelheti meg azokat.” 

 

XI. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„12. Vállalkozási tevékenysége: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem 

folytat.” 

 

XII. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„13. Illetékessége, működési köre: Kakucs község közigazgatási területe” 

 

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

   

„15. Vezetőjének megbízási rendje: 

A Polgármesteri Hivatal vezetője a jegyző. A Képviselő-testület - pályázat alapján - a 

jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. 

A kinevezés határozatlan időre szól.” 

 

XIV. Az Alapító Okirat 16. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási viszonyok megjelölése: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya közszolgálati jogviszony, melyre a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a 

jogviszonya munkavállaló, melyre nézve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.” 

 

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

 

„17. A gazdálkodásukat tekintve a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó 

önállóan működő költségvetési szervek:  

a)   Általános Iskola, Kakucs, Hősök tere 7. 

b)   Kökörcsin Óvoda, Kakucs, Székesi út 3.” 

 

XVI. Az Alapító Okirat végére az alábbi szövegrész kerül: 

„Záradék 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapító Okirat módosítását a 

…./2012., s az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot a  …./2012. számú 

határozatával, a 2012. július 19-ei ülésén hagyta jóvá.” 

 

XVII. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 

tartalommal érvényesek. 

 

XVIII.  A Képviselő-testület felhatalmazza 

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

nevében írja alá,  

- a gazdasági vezetőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba történő változás-bejelentést a 

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

 

Felelős: polgármester, gazdasági vezető  



Határidő: azonnal és a határozatban foglaltak szerint 

 

4. Határozati javaslat: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2012. (………….) számú Határozata: 

a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kakucsi Polgármesteri Hivatalnak a 

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

10/2012. (02. 14.), a .../2012. (........) sz. képviselő-testületi határozatokkal módosított, és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

Felelős:   jegyző  

Határidő: azonnal 

 

a …/2012. (… …) sz. képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Polgármesteri Hivatal 

Alapító Okirata 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8. § (1) bekezdése b) pontjában foglaltak alapján, az önkormányzat működtetésével, 

valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátására egységes hivatalt hozott létre, amely helyi önkormányzati 

költségvetési szerv. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (1) - (2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi -

egységes szerkezetbe foglalt - Alapító Okiratot adja ki. 

 

1. A költségvetési szerv neve:    Kakucs Község Önkormányzata 

       Polgármesteri Hivatala 

2.2. rövidített neve:   Polgármesteri Hivatal Kakucs 

2. A költségvetési szerv székhelye:   2366 Kakucs, Fő utca 20. 

3. A költségvetési szerv jogelődje:  Kakucs Községi Tanács Hivatala  

4.   A költségvetési szerv alapadatai:      

4.1. törzskönyvi azonosítója:   441267 

4.2. adószáma:     15441269-2-13 

4.3. KSH területi számjele:   1332230 

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

4.5. költségvetési bankszámlaszáma:  65500082-30009452-51000012 

4.6. államháztartási azonosítója:  726049 

5. A költségvetési szerv alapító okiratának kelte: 2000. 12. 28. 

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

határozat 

5.2. eredeti létrehozásának éve:  1990. október 29. 

 

 

6. A költségvetési szerv alapítója, fenntartója, irányító szervének neve, székhelye: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő u. 20. 

 



7. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:  

A települési önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok 

működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével 

és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.  

 

8. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a közfeladataként meghatározottak ellátása. 

8.1. Az alaptevékenység feladatai részletezve: 

8.1.1. Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatai: az önkormányzati 

testületi szervekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok, az önkormányzati 

képviselők munkájának segítése, a belső munkaszervezési teendők. Előkészíti 

és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati döntéseit. 

8.1.2. Államigazgatási feladatok: ellátja a központi állami szervek 

megbízásából az önkormányzat számára hatáskört megállapító jogszabályok 

végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat, előkészíti döntésre az 

államigazgatási ügyeket és gondoskodik e döntések végrehajtásának 

megszervezéséről.  

8.1.3. Ellátja Kakucs Község Önkormányzata alábbiakban felsorolt önállóan 

működő költségvetési szerveinek pénzügyi-gazdálkodási feladatait: 

a) Általános Iskola, b) Kökörcsin Óvoda, c) Kakucsi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat,  d) Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

9. Államháztartási szakágazati besorolása: 

841105 Általános közigazgatás, helyi önkormányzatok, valamint többcélú 

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

 

Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

Szakfeladat Tevékenység megnevezése 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 Országos, települési és területi kisebbségi  

önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése 

841173 Statisztikai tevékenység 

882111 Rendszeres szociális segély 

882112 Időskorúak járadéka 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

882202 Közgyógyellátás 

890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

 

10.  Az intézmény vagyona:  

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

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

található épülettel, és az épületben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. 

 



11. A vagyon feletti rendelkezés joga:  

11.1.   Az intézmény kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért 

az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 

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

CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 

11.2.  Az intézmény jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító 

anyagi lehetőségeinek függvényében fedezi. 

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

használhatja fel.  

11.4.  Az intézmény épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan 

forgalomképes, azzal az Önkormányzat a mindenkor hatályos vagyonrendeletében 

foglaltak szerint rendelkezik. Az intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat az 

intézmény közfeladatainak ellátásához szabadon felhasználhatja, de nem idegenítheti, 

és nem terhelheti meg azokat. 

 

12. Illetékessége, működési köre:  Kakucs község közigazgatási területe. 

 

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

 

14. Típus szerinti besorolása: 

a) A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv, önálló jogi 

személy. 

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

c) Előirányzat feletti rendelkezés tekintetében: teljes jogkörrel rendelkezik. 

   

15. Vezetőjének megbízási rendje: 

A Polgármesteri Hivatal vezetője a jegyző. A Képviselő-testület - pályázat alapján - a 

jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. 

A kinevezés határozatlan időre szól. 

 

16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási viszonyok megjelölése: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya közszolgálati jogviszony, melyre a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a 

jogviszonya munkavállaló, melyre nézve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

 

17. A gazdálkodásukat tekintve a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó önállóan 

működő költségvetési szervek:  

a)   Általános Iskola, Kakucs, Hősök tere 7. 

b)   Kökörcsin Óvoda, Kakucs, Székesi út 3. 

 

Záradék 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapító Okirat módosítását a 

…./2012., s az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot a  …./2012. számú határozatával, a 

2012. július 19-ei ülésén hagyta jóvá. 

 

 


