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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. 

 
 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y 

 

 

 

amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án 

(kedden) 17 órai kezdettel - a Kakucsi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében - megtartott  

nyilvános testületi üléséről. 

 

 

 

Jelen van az ülés kezdetén a 7 tagú képviselő-testületből minden képviselő, név szerint: 
 

Szalay István              polgármester 

Balogh János             alpolgármester 

Dr. Kendéné Toma Mária  képviselő 

Marton Ilona   képviselő 

Oláh József              képviselő 

Tóth Istvánné   képviselő 

 

továbbá: 

Farkasné Szabó Mária aljegyző 

Kovács Kálmán  bizottsági tag 

Tóth Tamás   bizottsági tag 

Benkovics Edina  gazdasági vezető 

 

 

 

Szalay István polgármester:  

 

Tisztelettel köszöntök mindenkit.  

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

határozatképes.  

 

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

„Egyebek”-ben az M5-ös autópálya mögötti földterületünk megvételére érkezett ajánlatról 

kellene döntenünk. 

 

 

A képviselők a meghirdetett napirendi pontokkal egyhangúan egyetértettek. 
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A Testület döntésének megfelelően a napirendi pontok a következők: 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata és Intézményei 2012. évi költségvetési 

zárszámadásáról szóló rendelettervezet megvitatása és elfogadása 

 

Előterjesztő: Szalay István polgármester és 

   Benkovics Edina gazdasági vezető 

 

2. Egyebek … 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Szabó Mária aljegyzőt, hitelesítésére pedig Dr. Kendéné 

Toma Mária és Tóth Istvánné képviselő asszonyokat javaslom. 

 

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

személyét.  

 

 

1. Napirendi pont: Kakucs Község Önkormányzata és Intézményei 2012. évi költségvetési 

zárszámadásáról szóló rendelettervezet megvitatása és elfogadása 

 

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

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet a 2012. évi költségvetési beszámoló megvitatására. 

 

Tóth Istvánné képviselő: 

 

A Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság megtárgyalta az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének beszámolóját. A kérdésekre kielégítő választ kaptak Benkovics Edina 

gazdasági vezetőtől és Szalay István polgármester úrtól. 

 

A Bizottság a Testületnek az előterjesztés szerint javasolja elfogadásra a 2012. évi 

költségvetési beszámolót. 

 

A képviselők részéről a beszámolóval kapcsolatban kérdés nem merült fel. 

 

Szalay István polgármester: 

 

Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztés és a Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság 

javaslatának figyelembevételével döntsenek Kakucs Község Önkormányzata 2012. évi 

költségvetési beszámolójának elfogadásáról. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett - az 

alábbi rendeletet alkotta: 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 

Kakucs Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról  

 

 

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

CXCV. törvény 91. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az 

államháztartás szervezeteinek sajátos beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét 

szabályozó, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat 

– a 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi 

rendeletet alkotja. 

 

A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat 

hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), 

valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, 

illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.  

 

A költségvetés címrendje 

 

2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 

Önkormányzat költségvetésének címrendjét a jelen szakaszban foglaltak szerint állapítja meg. 

 

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

költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. 

 

(3) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi intézmények szerepelnek: 

a) Általános Iskola 

b) Kökörcsin Óvoda 

c) Polgármesteri Hivatal 

 

(4) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi szakfeladatok szerepelnek: 

a) Könyvtár  

b) Konyha     

c) Városgazdálkodás 

d) Védőnő 

e) Gyermekorvos 

f) Településtisztaság 

g) Köztemető-fenntartás 

h) Szociális feladatok. 

 

(5) Az Önkormányzatnak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: 

a) Polgármesteri Hivatal. 

 

(6) Az Önkormányzatnak önállóan működő költségvetési szerve: 

a) Általános Iskola 

b) Kökörcsin Óvoda.  
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A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint 

az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2012. évi költségvetését 

 

785.929.901.- Ft bevétellel és kiadással 

állapítja meg. 

 

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását, és 

a megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet 1. számú melléklete alapján 

határozza meg a képviselő-testület. 

 

(3) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján 

kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. számú melléklete 

tartalmazza. 

Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése 

 

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi 

költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 781.000 ezer forintban állapítja meg. 

 

 (2) Az Önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:  

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

(e/Ft-ban)  

Módosított 

előirányzat 

(e/Ft-ban) 

Tény adatok  

(e/Ft-ban) 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott 

támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ 

 233.912 272.716 

 

b) működési és felhalmozási célú 

támogatásértékű bevétel, amelyből: 

178.329 42.642 42.752 

 

     ba) elkülönített állami pénzalapból

   

   

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi 

alapjaiból     

11.026 11.026 12.112 

     bc) helyi önkormányzattól    7.185   

     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 25.088 24.112 

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat 

bevételeként elszámolható összegből 

   

     bi) központi költségvetés előirányzat-

módosítási kötelezettség nélkül 

túlteljesíthető előirányzatából 

135.030 6.528 6.528 

c) közhatalmi bevétel   88.275 88.275 67.973 

d) intézményi működési bevétel  55.105 55.105 45.706 

e) felhalmozási bevétel  36.090 79.874 73.275 

f) működési és felhalmozási célú átvett 

pénzeszköz  

13.062 72.777 80.316 
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g) az előző évi működési és felhalmozási 

célú maradvány átvétele (amely nem az 

átvevő költségvetési maradványából 

származik) 

   

h) hitel  67.631 67.631 200.919 

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási 

maradvány alaptevékenység ellátására 

történő igénybevétele/ 

 596 2.021 

j) függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel   -5.678 

Mindösszesen: 438.492 640.812 781.000 

 

(3) Az Önkormányzat összesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:  

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

(e/Ft-ban)  

Módosított 

előirányzat 

(e/Ft-ban) 

Tény adatok  

(e/Ft-ban) 

a) működési költségvetés   333.427 380.567 339.948 

      aa) személyi jellegű kiadások  10.731 14.799 13.637 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó 

2.883 5.613 3.674 

      ac) dologi jellegű kiadások                                                    84.978 89.106 81.055 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai     84.362 18.985 6.857 

      ae) egyéb működési célú kiadások

      

150.473 252.064 234.370 

      af) működési célra átadott 

pénzeszközök  

   

b) felhalmozási költségvetés                                                       19.228 31.465 29.015 

      ba) intézményi beruházások   4.229 9.850 10.029 

      bb) felújítások    14.826 21.442 18.709 

      bc) kormányzati beruházások 

   

   

      bd) lakástámogatás      

      be) lakásépítés      

      bf) egyéb felhalmozási kiadások     173 173 277 

      bg) felhalmozási célra átadott 

pénzeszközök  

   

c) hitelek      81.837 222.635 380.651 

d) céltartalék 4.000 6.145 0 

e) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás   -8.202 

Mindösszesen: 438.492 640.812 741.411 

 

(4) Az Önkormányzat nevében végzett 

 Eredeti 

előirányzat 

(e/Ft-ban)  

Módosított 

előirányzat 

(e/Ft-ban) 

Tény adatok  

(e/Ft-ban) 

a) beruházási kiadások beruházásonként 4.016 8.455 9.283 

aa) Rendezési terv módosítás 1.778 1.778 1.778 

ab) Óvoda bővítés előkészítő munkái    1.500 1.500 851 

ac) Pénzügyi szoftver                                                                          738 738 901 

ad) Kateszteri program  0 210 



6 

 

ae) Könyvtár (bútor)  685 685 

af) Falikút (Iskola) 0 0 319 

ag) Projektor ( Hivatal) 0 348 348 

ah) Televíziók (Óvoda, Iskola, Könyvtár) 0 1.035 1.035 

ai) Software 0 0 785 

aj) Laptop (Képviselők) 0 1.172 1.172 

ak) Hivatali számítógéppark bővítés 0 1.199 1.199 

b) felújítási kiadások felújításonként:  15.041 22.270 19.378 

ba) Egészségház felújítása                                                               4.430 11.659 18.208 

bb) Szennyvíztelep-bővítés előkészítő 

munkái                                  

1.810 1.810 457 

bc) Földvásárlás                                                                                 1.930 1.930 713 

bd) Áfa (fordított)                                                                                             6.871 6.871 0 

Mindösszesen: 19.057 30.725 28.661 

 

(5) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatási, szociális, rászorultság 

jellegű ellátások: 

Megnevezés  Eredeti 

előirányzat 

(e/Ft-ban)  

Módosított 

előirányzat 

(e/Ft-ban) 

Tény adatok  

(e/Ft-ban) 

a) Rendszeres szociális segély 3.386  24.619 18.971 

b) Időskorúak járadéka 32 203 217 

c) Lakásfenntartási támogatás 637 3.420 6.476 

d) Ápolási díj 1.859 3550 7.237 

e) Átmeneti segély 7.419 7.611 4.711 

f) Temetési segély 500 500 253 

g) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8.873 8.873 1.256 

h) Közgyógyellátás 540 540 348 

i) Lakástámogatás 2.000 2.000”  

j) Köztemetés 0 0 118 

 

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, 

amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 

törvény  (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező 

ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: -  

 

(7) A meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható 

együttes összege: 0.- e Ft.  

 

5. § (1) A költségvetés egyenlege 226.906.- e Ft hiány. 

 

(2)  Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik 

a) belső finanszírozással 226.906.- e Ft 

b) külső finanszírozással 0.- e Ft. 

 

(3) A belső finanszírozáson belül  

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának 

igénybevétele :                                                                                               0.- e Ft 

      aa) működési célú           226.906.- e Ft 
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      ab) felhalmozási célú                      0.- e Ft 

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése  0.- e Ft 

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása  0.- e Ft 

 

(4) A külső finanszírozáson belül: -  

 

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli 

– létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet a 3. számú melléklet 

részletesen tartalmaz. 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 64 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 64 fő. 

                  

(6) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 10 fő.    

 

(7) Az Önkormányzat összevont költségvetésében tartalék:  

Megnevezés    

a) általános tartalék 4.000.- e Ft 

b) céltartalék   

 

(8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztési (beruházási) kiadások célonkénti 

részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

(9) A Képviselő-testület intézményi működési hiányait az 5. számú melléklet tartalmazza.  

 

Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 

 

6. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési 

szerv 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 112.371 ezer forintban állapítja 

meg. 

 

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

(e/Ft-ban)  

Módosított 

előirányzat 

(e/Ft-ban) 

Tény adatok  

(e/Ft-ban) 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott 

támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ 

78.654 119.946 111.839 

b) működési és felhalmozási célú 

támogatásértékű bevétel, amelyből: 

11.330   

     ba) elkülönített állami pénzalapból     

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi 

alapjaiból     

   

     bc) helyi önkormányzattól       

     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    
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bevételeként elszámolható összegből 

     bi) központi költségvetés előirányzat-

módosítási kötelezettség nélkül 

túlteljesíthető előirányzatából 

11.330   

c) közhatalmi bevétel      

d) intézményi működési bevétel   216 532 

e) felhalmozási bevétel     

f) működési és felhalmozási célú átvett 

pénzeszköz  

   

g) az előző évi működési és felhalmozási 

célú maradvány átvétele (amely nem az 

átvevő költségvetési maradványából 

származik) 

   

h) kölcsön    

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási 

maradvány alaptevékenység ellátására 

történő igénybevétele/ 

   

Mindösszesen: 89.984 120.162 112.371 

 

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként: 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

(e/Ft-ban)  

Módosított 

előirányzat 

(e/Ft-ban) 

Tény adatok  

(e/Ft-ban) 

a) működési költségvetés   89.984 120.162 112.367 

      aa) személyi jellegű kiadások  46.535 43.826 41.468 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó 

11.772 12.405 9.985 

      ac) dologi jellegű kiadások                                                    25.223 29.374 25.447 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai        

      ae) egyéb működési célú kiadások     6.454 34.557 35.467 

b) felhalmozási költségvetés                                                          

      ba) intézményi beruházások      

      bb) felújítások       

      bc) kormányzati beruházások      

      bd) lakástámogatás      

      be) lakásépítés      

      bf) egyéb felhalmozási kiadások        

c) kölcsönök          

Mindösszesen: 89.984 120.162 112.367 

 

(4) A Polgármesteri Hivatal létszám-előirányzata: 

Megnevezés  Eredeti 

előirányzat 

(fő) 

Módosított 

előirányzat 

Tény adatok  

(fő) 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – 

átlaglétszám: 

13 24 18 

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró 

létszám: 

11 10 18 

c) közfoglalkoztatottak létszáma: 0 0 0 
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(5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az alábbiakat határozza 

meg: 

a) köztisztviselői illetményalap: 38.650 Ft 

b) köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete: 193.250 Ft/év/fő  

c) A Képviselő-testület biztosítja a köztisztviselők részére a Kakucsi Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (XII. 20.) 

önkormányzati rendeletben foglaltakat.  

 

 

Az Általános Iskola költségvetése 

 

7. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola, mint költségvetési szerv 

2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 80.793 ezer forintban állapítja meg. 

 

(2) Az Általános Iskola költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

(e/Ft-ban)  

Módosított 

előirányzat 

(e/Ft-ban) 

Tény adatok  

(e/Ft-ban) 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott 

támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ 

42.507 85.093 80.793 

b) működési és felhalmozási célú 

támogatásértékű bevétel, amelyből: 

35.149   

     ba) elkülönített állami pénzalapból

   

   

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi 

alapjaiból     

   

     bc) helyi önkormányzattól       

     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 

35.149   

c) közhatalmi bevétel      

d) intézményi működési bevétel     

e) felhalmozási bevétel     

f) működési és felhalmozási célú átvett 

pénzeszköz  

   

g) az előző évi működési és felhalmozási 

célú maradvány átvétele (amely nem az 

átvevő költségvetési maradványából 

származik) 

   

h) előző évi pénzmaradvány  /és    
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vállalkozási maradvány alaptevékenység 

ellátására történő igénybevétele/ 

Mindösszesen: 77.656 85.093 80.793 

 

(3) Az Általános Iskola költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként: 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

(e/Ft-ban)  

Módosított 

előirányzat 

(e/Ft-ban) 

Tény adatok  

(e/Ft-ban) 

a) működési költségvetés   77.656 85.093 80.698 

      aa) személyi jellegű kiadások  47.040 50.460 48.589 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó 

12.661 13.563 12.982 

      ac) dologi jellegű kiadások                                                    13.875 16.990 14.103 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai        

      ae) egyéb működési célú kiadások

      

4.080 4.080 5.024 

b) felhalmozási költségvetés                                                          

      ba) intézményi beruházások      

      bb) felújítások       

      bc) egyéb felhalmozási kiadások 

    

   

Mindösszesen: 77.656 85.093 80.698 

 

(4) Az Általános Iskola létszám-előirányzata: 

Megnevezés  (fő) Módosított 

előirányzat 

Tény adatok  

(fő) 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – 

átlaglétszám: 

21 21 21 

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró 

létszám: 

19 21 21 

c) közfoglalkoztatottak létszáma: 0 0 0 

 

 

A Kökörcsin Óvoda költségvetése 

 

8. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Kökörcsin Óvoda, mint költségvetési szerv 

2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 34.380 ezer forintban állapítja meg. 

 

(2) A Kökörcsin Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

(e/Ft-ban)  

Módosított 

előirányzat 

(e/Ft-ban) 

Tény adatok  

(e/Ft-ban) 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott 

támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ 

14.436 15.387 34.364 

b) működési és felhalmozási célú 

támogatásértékű bevétel, amelyből: 

20.971 20.971 0 

     ba) elkülönített állami pénzalapból
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     bb) társadalombiztosítás pénzügyi 

alapjaiból     

   

     bc) helyi önkormányzattól       

     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 

20.971 20.971 0 

c) közhatalmi bevétel      

d) intézményi működési bevétel     

e) felhalmozási bevétel     

f) működési és felhalmozási célú átvett 

pénzeszköz  

 15 16 

g) az előző évi működési és felhalmozási 

célú maradvány átvétele (amely nem az 

átvevő költségvetési maradványából 

származik) 

   

h) előző évi pénzmaradvány  /és 

vállalkozási maradvány alaptevékenység 

ellátására történő igénybevétele/ 

   

Mindösszesen: 35.407 36.373 34.380 

 

 

(3) A Kökörcsin Óvoda költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként: 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

(e/Ft-ban)  

Módosított 

előirányzat 

(e/Ft-ban) 

Tény adatok  

(e/Ft-ban) 

a) működési költségvetés   35.407 36.373 34.377 

      aa) személyi jellegű kiadások  21.938 22.686 22.472 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó 

5.901 6.104 5.885 

      ac) dologi jellegű kiadások                                                    5.120 5.135 3.656 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai        

      ae) egyéb működési célú kiadások

      

2.448 2.448 2.367 

b) felhalmozási költségvetés                                                          

      ba) intézményi beruházások      

      bb) felújítások       

      bc) egyéb felhalmozási kiadások 

    

   

Mindösszesen: 35.407 36.373 34.380 
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(4) A Kökörcsin Óvoda létszám-előirányzata: 

Megnevezés  Eredeti 

előirányzat 

(fő) 

Módosított 

előirányzat 

Tény adatok  

(fő) 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – 

átlaglétszám: 

11 11 11 

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró 

létszám: 

11 11 11 

c) közfoglalkoztatottak létszáma: 0 0 0 

 

 

9. § (1) Az Önkormányzat hitelállományának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.  

 

(2) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 

projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez 

történő hozzájárulásokat a 7. számú melléklet tartalmazza. 

A mezőgazdasági út várható támogatása 2012. évre 24.112.- e Ft. A beruházás 2011. évben 

megvalósult. 

 

(3) Az Önkormányzat egyszerűsített mérlegének adatait a 8. számú melléklet tartalmazza. 

 

(4) Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 9. számú melléklet tartalmazza. 

 

(5) Az Önkormányzat pénzmaradványának kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza. 

 

(6) Az Önkormányzat vagyon- és készletkimutatását - leltárt - a 11. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

(7) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének előirányzat-módosítását a 12. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

 

Záró és vegyes rendelkezések 

 

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-jétől 

kell alkalmazni. 

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

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

 

 

Szalay István sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester      jegyzői feladatokat ellátó aljegyző 
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2. Napirendi pont: Egyebek … 

 

Szalay István, polgármester:  

 

A Bereczki-Zapff SOLAR Kft.-vel tavaly áprilisban kötöttünk egy előszerződést az M5-ös 

autópálya mögötti 40 hektáros földterületünk - Solar-park építése céljából történő -

értékesítésére vonatkozóan azzal a feltétellel, hogy a Kft. a 800,-Ft + ÁFA/m2 összegű 

vételárat az előszerződés megkötését követő 6 hónapon belül fizeti meg 

Önkormányzatunknak.  

Az előszerződésbe foglalt 6 hónap alatt sajnos nem került sor a vételár átutalására, így a 

szerződés érvényét vesztette. 

A napokban újból megkerestek a cégtől és megkérdezték, hogy fenntartjuk-e továbbra is az 

ajánlatunkat, mivel ők időközben sem mondtak le a terület megvásárlásának szándékáról, csak 

a cca. 320 millió forintos vételárat még nem sikerült megszerezniük, viszont ígérvényük van 

rá, és biztosak benne, hogy meg is fogják kapni a pénzt, mert az ilyen projekteket az EU 

támogatja. 

Egyébként a Kft. a Solar-parkban megújuló energiát állítana elő napelem-park segítségével, 

melynek a teljesítménye előreláthatóan 16 megawatt lesz.  

Amennyiben a képviselők hozzájárulnak az értékesítéshez, az adásvételi szerződést legkésőbb 

2013. december 31-ig meg kell kötnünk velük, közben pedig a területet a művelés alól ki kell 

vonattatnunk.  

A cég vezetője kéri, hogy a Testület engedélyezze számukra, hogy a teljes vételárat ne az 

adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg kelljen megfizetniük, hanem csak az azt 

követő 180 napon belül. Ebből nem lehet semmi kárunk, mert a szerződéstervezetben benne 

van, hogy az ingatlan tulajdonjoga csak a teljes vételár kifizetésével száll át a vevőre. 
  

Nagyon jó lenne, ha összejönne ez az üzlet, mert nemcsak a terület vételárával gazdagodna a 

település, hanem az iparűzési adóval is, ami szerény számítások szerint is kitesz majd 10-15 

millió forintot évente. 

 

Kérem, véleményezzétek a szerződéstervezetet és tegyétek fel kérdéseiket. 

 

Balogh János alpolgármester: 

 

Ez a beruházás azért is vonzó, mert nem lesz káros a környezetre, nem úgy, mint például egy 

műanyagfeldolgozó üzem. Azt gondolom, hogy ennél kedvezőbben nem is tudnánk 

hasznosítani azt a területet, szerintem mindenképpen meg kell kötni velük a szerződést. Nem 

hinném, hogy gondot okozna, ha a szerződés aláírásától számítva csak 180 napon belül 

tudnának fizetni.  

 

A továbbiakban a képviselők megvitatták a témát. 

 

Szalay István, polgármester:  

 

Kérem, hogy döntsetek az előszerződés elfogadásáról. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
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 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2013. (04. 30.) Határozata: 

Az M5-ös autópálya mögötti földterület értékesítésére vonatkozó előszerződés 

elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat nevében Szalay István polgármester 

Úr megkösse az alábbi szövegezésű előszerződést: 

 

„Adásvételi előszerződés, amely létrejött egyrészről, Kakucs Község Önkormányzata 2366 

Kakucs, Fő utca 20. törzsszám: 734653, képviseli Szalay István polgármester) mint 

eladó, továbbiakban eladó 

 

másrészről Bereczki-Zapff SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1196 Budapest, 

Nagykőrösi út 38. I. em. 9., cg: 01-09-979809, adószám: 23823613-2-43, képviseli 

Bereczki Andrea ügyvezető, mint vevő (továbbiakban: vevő) között a lent megjelölt helyen 

és időben az alábbi feltételekkel együttesen: szerződő felek között az alulírott napon és helyen 

az alábbi tartalommal: 

 

I. Előzmények 
1./ Szerződő felek kijelentik, hogy egymással a 2. pontban megjelölt ingatlan tekintetében 

legkésőbb 2013. december 31. napjáig adásvételi szerződést fognak kötni. Az adásvételi 

szerződés az Önkormányzat jóváhagyó testületi döntésével hatályos. További törvényi 

feltétel, hogy a Magyar Állam az elővételi jogáról lemondjon. 

 

2./ A szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen adásvételi előszerződés tárgya az 

eladó kizárólagos tulajdonát képező Kakucs külterület 036/20. hrsz. alatt nyilvántartott 40 

ha 8012 m
2
 területű, szántó, legelő és erdő művelési ágú ingatlan 

(továbbiakban”Ingatlan”). Az ingatlan a HÉSZ szerint Má2 GKSZ övezetben helyezkedik 

el. 

 

II. Az adásvétel 

3./ Az eladó eladja, a vevő meg kívánja vásárolni az eladó jelen megállapodás 2. pontjában 

részletesen megjelölt ingatlanának 1/1-ed tulajdoni hányadát, művelés alóli kivonást 

követően. 

 

4./ A vevő kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlant megtekintett és megismert 

állapotban vásárolja meg Solar-park építése céljából. 

 

III. A vételár és a teljesítés módja 
5./ A szerződő felek kijelentik, hogy jelen adásvétel tárgyát képező ingatlan vételárát 800 

Ft/m2 + Áfa összegben határozzák meg. A szerződő felek megállapodnak, hogy jelen 

szerződés Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyásával 

érvényes. 

A teljes vételár megfizetése az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül 

esedékes.  

 

6./ Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi Kakucs Önkormányzata Képviselő-

testületének 41/2013. (04. 30.) számú, az eladást jóváhagyó határozata. 
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IV. A tulajdon átszállása 

7./ A szerződő felek egybehangzóan rögzítik, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlan 

tulajdonjogának 1/1-ed tulajdoni hányada az adásvételi szerződés megkötésével 

egyidejűleg, a teljes vételár kifizetésével száll át a vevőre.    

     

8./ A 2011. CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat 

tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat 

megelőző elővásárlási jog illeti meg.  A megkötött adásvételi szerződés 1 eredeti 

példányával a szerződő felek megkeresik a Nemzeti Vagyonkezelőt az elővásárlási jog 

gyakorlására vonatkozóan.  

 

V. Birtokbalépés 

9./ A szerződő felek rögzítik, hogy az 1. pontban körülírt ingatlan a vevő birtokába a teljes 

vételárnak az eladó Örkényi Takarékszövetkezetnél vezetett 65500082-31020956-

51000008 számú számlájára banki átutalással történő megfizetéssel egyidejűleg lép.  

A vevő ettől a naptól szedi az ingatlan hasznait és viseli azok terheit. 

 

VI. Szavatosság 

10./ A szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy tudomásuk van arról, hogy az adásvétel 

tárgyát képező ingatlant ingatlannyilvántartásba is bevezetve vezetékjog terheli, melynek 

jogosultja a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1013 Budapest, I. ker. Krisztina krt. 55., 

törzsszám: 10773381 – vázrajz szerint 385 m2 területre), továbbá bányaszolgalmi jog is 

terheli, melynek jogosultja a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, 

Október 23. utca 18., törzsszám: 10625790). Ezen terheken kívül az ingatlanra 

vonatkozóan másnak joga nincs, más kötelezettség az ingatlant nem terheli. 

 

VII. Záró rendelkezések 

11./ A szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen adásvételi előszerződés 

megkötésének ügyvédi költségeit a vevő viseli. Továbbá a vevő viseli az adásvétel 

tárgyát képező ingatlan művelés alóli kivonásának valamennyi költségét is. 

 

12./ Az eladó képviselője kijelenti, hogy az eladó jogi személyiségű önkormányzat, a vevő 

képviselője kijelenti, hogy a vevő belföldi székhellyel rendelkező jogi személyiségű, 

cégnyilvántartásban nyilvántartott társaság. 

 

13./ Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen jogügylet bármely okból 

meghiúsulna, úgy a vevő jelen szerződéstől minden jogkövetkezmény nélkül 3 hónapon 

belül bármikor elállhat. Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződést 3 

hónapon belül nem mondja fel tekintettel arra, hogy a vevő a terület tekintetében 

előzetesen energetikai, építéshatósági engedélyekhez szükséges szakértői véleményeket 

készített saját költségén.  

Amennyiben az eladó részéről a szerződés mégis felmondásra kerülne, úgy az eladó 

kötelezettséget vállal arra, hogy megfizeti a vevőnek a számlákkal igazolt 

többletköltségeit. 

 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 

az irányadók. 
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A szerződő felek jelen adásvételi előszerződést - amely 3 egyező példányban készült - 

elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

írták alá.” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

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

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Szalay István       Farkasné Szabó Mária 

polgármester                                                    jegyzői feladatokat ellátó aljegyző 

 

 

 

 

Dr. Kendéné Toma Mária     Tóth Istvánné 

képviselő, hitelesítő       képviselő, hitelesítő                                       

   

 


