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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. június 12-én 

(szerdán) 17 órai kezdettel, a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében 

megtartott nyilvános testületi üléséről. 

 

 

Jelen vannak a 7 tagú képviselő-testület tagjai közül: 
 

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 

Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető 

Kovács Kálmán  bizottsági tag 

 

Hiányzik: 

Prohászka Csaba   képviselő 

 

 

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 a 

napirendek tárgyalása előtt beszámolnék az M5-ös autópálya mögötti földterületünk 

értékesítése ügyében, valamint az „Egyebek”-ben tárgyaljunk meg egy hétfőn érkezett 

lakossági kérelmet. 

 

A képviselők a polgármester Úr által és a meghirdetett napirendi pontokkal egyhangúan 

egyetértettek. 
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A Testület döntésének megfelelően a napirendi pontok a következők: 

 

1. Döntés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és a tárgyban új rendelet 

megalkotásáról 

 

2. Döntés a helyi szemétszállítás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről és egyúttal a települési hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotásáról 

 

3. Döntés a „Kakucs község közigazgatási területén érvényes hálózati ivóvíz- és 

szennyvízcsatorna-szolgáltatás lakossági és közületi díjáról” szóló 16/1996. (XII. 20.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

4. Döntés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és egyúttal a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó önkormányzati rendelet 

megalkotásáról  

 

5. Döntés települési értéktár létrehozásának lehetőségéről 

 

6. Döntés az Önkormányzat település-fejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 

Partnerségi Egyeztetési Szabályzatának megalkotásáról 

 

7. Döntés a Kakucsi Kökörcsin Óvoda pedagógus-létszámkeretének bővítése tárgyában 

 

8. Egyebek … 

 

Zárt ülés keretében: 

 

9. Döntés a „Kakucsért Érdemérem”  Kitüntető Díjra benyújtott javaslatról 

 

10. Döntés a „Kakucs Díszpolgára”  Kitüntető Díjra benyújtott javaslatról 

 

 

A napirendek előterjesztője: Szalay István polgármester 

 

 

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.  
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Szalay István polgármester:  

 

Van egy rossz, meg talán egy jó hírem.  

Úgy néz ki, hogy a napelemparkot létrehozni szándékozó német partner visszalép az üzlettől, 

mert nem lát esélyt arra, hogy azt nálunk az év végéig üzembe tudja állítani. 

Ismerve a magyar bürokráciát, attól tart, hogy nem fogjuk tudni beszerezni a nyár folyamán a 

szakhatósági engedélyeket és nem történik meg a területnek a művelésből való kivonása. 

Márpedig, ha őszig nem rendelkezik mindenféle engedéllyel, nem használhatja fel az uniós 

támogatást, s akkor részéről a beruházás elindítása – tőke hiányában – okafogyottá válik. 

Ő azzal a feltétellel kapta az Uniótól a támogatást, hogy annak felhasználásával még az idén, 

év végéig el kell indítania az üzemet. 

A lényeg, hogy bejelentette, hogy más helyet keres, ahol már nem kell várni a művelésből 

való kivonásra, hanem azonnal elkezdheti a napelemek kihelyezését. 

Ettől függetlenül talán nincs okunk az elkeseredésre, mert egy svájci cég viszont bejelentette, 

hogy érdekli a terület, azon napelem-paneleket szeretne gyártani. 

Tájékoztattam őket a terület eladási áráról, amire azt mondták, hogy őket először egy bérleti 

díjas konstrukció érdekelné, majd, ha megvalósul a beruházás, akkor vennék meg a területet. 

Mondtam nekik, hogy én, a magam részéről nem zárkóznék el a bérleti díjas megoldástól, de 

ahhoz a Testület engedélyére is szükség van.  

Bérleti díjas konstrukció esetén én csak úgy járulnék hozzá a beruházás elindításához a 

területen, ha a munkák megkezdése előtt letesznek nekünk egy nagyobb összegű kauciót, 

például 50 millió forintot. Ezt azért kérném előre tőlük, mert, ha mégis, valami oknál fogva 

„befordul” a beruházás, s elhagyják a területet, akkor ottmaradhat nekünk egy torzó, amit 

utána majd valamiből helyre kell állítanunk. 

Viszont addig, amíg semmilyen munkát nem kezdenek el a területen, odaadhatjuk nekik azt 

havonta néhány százezer forintos bérleti díjért. 

Itt tartunk, folynak a tárgyalások. 

 

A képviselők tudomásul vették a polgármester úr tájékoztatását. 

 

 

1./ Napirendi pont:  Döntés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és a tárgyban új 

rendelet megalkotásáról 

 

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

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

A képviselők részéről a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel. 

 

Szalay István, polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztésben foglalt rendeletalkotási javaslatnak 

megfelelően döntsenek az Önkormányzat vagyonáról szóló új rendelet elfogadásáról és 

egyúttal a tárgyban hatályos rendelet hatályon kívül helyezéséről. 
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A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja egyhangúan - 6 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2013. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a 

vagyon kezelésének szabályozásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a 143. § (4) bekezdés i) 

pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 6. és 

11. alpontjában, az 5. § (2) bekezdés b)-c) pontjában, az 5. § (4) bekezdésében, a 11. § (16) 

bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 

97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

e) pontjában és (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket 

rendeli el: 

 

I. FEJEZET 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. Értelmező rendelkezések 

 

1. § E rendelet alkalmazásában:  

(1) Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

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

(3) Kakucsi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 

(4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.)  

(5) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 

(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 

(7) E rendelet által használt fogalmak értelmezését az Nvtv. 3. § (1) bekezdésében foglaltak 

alapján kell alkalmazni.  

 

2. A rendelet célja 

 

2. § A rendelet célja 

a) az önkormányzati tulajdon folyamatos védelme, 

b) az önkormányzati vagyonelemek használata és működtetése során értékük 

megőrzése, 

 c) az önkormányzati vagyonelemek növelésének előmozdítása,  

d) az Önkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges 

gazdasági alapok megteremtése - a rendelkezésre álló tulajdon eredményes és 

hatékony működtetésével. 

 

3. A rendelet hatálya 

 

3. § (1) A rendelet hatálya kiterjed 

a) az Önkormányzatra, 
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c) az Önkormányzat szerveire. 

b) az önkormányzati vagyon kezelőire, hasznosítóira, használóira, 

d) az Önkormányzat tulajdonában lévő és tulajdonába kerülő 

da) ingatlan és ingó vagyonra, vagyoni értékű jogokra (továbbiakban: ingatlan 

és ingó vagyon), továbbá 

db) a tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, a kárpótlási jegyekre, a 

gazdasági társaságban az Önkormányzatot megillető egyéb társasági 

részesedésekre (portfolió vagyon). 

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra és 

helyiségek bérletére, az elővásárlási joggal érintett bérlakások értékesítésére és az 

Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek tulajdonjogot nem érintő hasznosítására.  

(3) Az Önkormányzat tulajdonában levő, az állami fenntartású köznevelési intézmények 

feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon esetében, amely a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KIK) ingyenes használatába került, a rendelet 

szabályait csak annyiban lehet alkalmazni, amennyiben a KIK-kel kötött szerződés 

megengedi. 

 

II. FEJEZET 

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON CSOPORTOSÍTÁSA 

 

4. § (1) Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. 

(2) A törzsvagyon körébe tartozó vagyon forgalomképtelen vagy korlátozottan 

forgalomképes. 

(3) A törzsvagyonhoz nem tartozó üzleti vagyon forgalomképes. 

 

5. § (1) A forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó vagyonelemek köréről az Nvtv. 5. § (2) 

bekezdés a) és b) pontja rendelkezik. 

(2) Az Nvvt. 5. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt, kizárólagos önkormányzati 

tulajdonban álló, forgalomképtelen vagyonelemeket az Nvtv. 5. § (3) bekezdése határozza 

meg.  

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésen túlmenően vagyontárgyat forgalomképtelen 

törzsvagyonná - azon belül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti 

vagyonná - nem minősít. 

 

6. § A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét az Nvtv. 5. § (5) bekezdése 

határozza meg, továbbá az Nvtv. 5. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján - 

az Nvtv. 5. § (5) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott vagyonelemeken felül - a 

Képviselő-testület korlátozottan forgalomképessé minősíti az Önkormányzat tulajdonában 

álló 

a) köztemetőt és a temetkezést kiszolgáló ravatalozó épületét,  

b) sportpályát, a hozzá kapcsolódó sportcélú épületekkel. 

 

7. § Üzleti vagyon mindazon vagyonelem, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe, így 

különösen az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, bel- és külterületi beépítetlen 

ingatlanok. 

 

8. § Önkormányzati vagyontárgyat  

a) üzleti vagyonból korlátozottan forgalomképes törzsvagyonná vagy kiemelt 

jelentőségű nemzeti vagyonná,  
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b) korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni körből nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná,  

c) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon köréből 

korlátozottan forgalomképes törzsvagyonná,  

d) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon vagy 

korlátozottan forgalomképes törzsvagyon köréből üzleti vagyonná  

csak a Képviselő-testület minősíthet át e rendelet módosításával, amennyiben az átminősítés 

magasabb szintű jogszabály rendelkezéseivel nem ellentétes. 

 

III. FEJEZET 

 

A VAGYON FELETTI TULAJDONOSI JOG GYAKORLÁSA 

 

4. A tulajdonosi jogok gyakorlója, hatáskörök  

 

9. § (1) Az Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Képviselő-

testület, illetve - e rendeletben átruházott hatáskörben - a polgármester gyakorolják.  

(2) Az önkormányzati vagyont érintő hatósági és bírósági eljárásban a tulajdonost megillető 

nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a 

polgármester gyakorolja. Az Önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester 

gondoskodik.  

 

5. Az önkormányzati vagyon forgalmi értékének meghatározása 

 

10. § Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére vagy ellenérték 

fejében történő hasznosítására és megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott 

vagyontárgy forgalmi (piaci) értéke 

a) ingatlan és ingó vagyon esetében 6 hónapnál nem régebbi összehasonlító 

értékbecsléssel; az Önkormányzat által vásárolt ingatlanvagyon esetén a beszerzési 

érték alapulvételével vagy az aktuális, helyben érvényes forgalmi értékek alapján; 

indokolt esetben 6 hónapnál nem régebbi, ingatlanforgalmi szakértő által készített 

értékbecsléssel, 

b) értékpapír esetén, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, az egyes 

értékpapírtípusok piacán az értékesítés, hasznosítás idején kialakult árfolyam alapján, 

c) társasági részesedést megtestesítő és egyéb vagyoni értékű jog esetén 6 hónapnál 

nem régebbi üzleti értékelés alapján  

vehető figyelembe. 

 

6. A vagyon tulajdonjogának átruházása 

 

11. § (1) Vagyon tulajdonjogát átruházni 25 millió forint értékhatár felett versenyeztetés útján 

lehet, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és 

ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.  

(2) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni  

a) természetes személy vagy  

b) az Nvtv.-ben meghatározott átlátható szervezet részére lehet.  

(3) A versenyeztetésre vonatkozó szabályokat az Önkormányzat Versenytárgyalási 

Szabályzata tartalmazza. 
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(4) Az (1) bekezdésben meghatározott értékhatárt el nem érő vagyontárgyakat a helyben 

szokásos módon lehet értékesítésre meghirdetni. A helyben szokásos mód az Önkormányzat 

weblapján, valamint a hirdetőtáblán történő meghirdetést jelenti.  

(5) Nem kell értékesítésre meghirdetni telekhatár rendezés esetén a telekhatár rendezés miatt 

elidegenítésre kerülő ingatlanrészt. 

(6) Az önkormányzati ingatlanvagyon értékesítése esetén az Nvtv. 14. §-a alapján az államot 

elővásárlási jog illeti meg.  

 

12. § (1) Nem idegeníthető el az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe 

sorolt vagyon. 

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon kizárólag az állam, másik helyi 

önkormányzat, vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el a 11. § (1) bekezdésében 

rögzített szabályok alkalmazásával. 

 

7. Ingyenes vagyonátruházás 

 

13. § (1) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni az Nvtv. 13. § (3)-(11) 

bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján lehet. 

(2) E szabályokat nem kell alkalmazni a pénzvagyonra, valamint a követelésekre és a fizetési 

kötelezettségekre. 

8. A vagyon megterhelése 

 

14. § Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát kizárólag az Nvtv. 6. § (1) 

bekezdésében foglalt jogokkal lehet megterhelni. 

 

15. § (1) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának megterhelhetőségét 

a törvény alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyon esetében törvények 

határozzák meg. 

(2) A korlátozottan forgalomképes vagyon felett törvényben vagy e rendeletben 

meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni. 

(3) Az Önkormányzat e rendelet alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített 

vagyonára a 14. §-ban meghatározottakat kell alkalmazni. 

 

16. § (1) Az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonát meg lehet terhelni. 

(2) Az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonának megterhelése - értékhatár nélkül - a 

Képviselő-testület joga. 

 

17. § A közműszolgalom alapításához, közmű építéséhez szükséges hozzájárulás megadása, 

az elidegenítési és terhelési tilalmak törléséhez szükséges nyilatkozattétel a polgármester 

hatáskörébe tartozik.  

 

9. A vagyon vállalkozásba vitele 

 

18. § Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát nem lehet vállalkozásba vinni. 

 

19. § (1) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona vállalkozásba 

vitelének szabályait - a törvény alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyon 

esetében - törvények határozzák meg. 

(2) Az Önkormányzat e rendelet alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyonát 

nem lehet vállalkozásba vinni. 
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20. § (1) Az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona vállalkozásba vihető. 

(2) A vállalkozásba vitelre, a gazdasági társaságban való részvételre az Nvtv.  8. §-ában 

meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 

(3) Az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona feletti (2) bekezdésben meghatározott 

rendelkezési jogot - értékhatár nélkül - a Képviselő-testület gyakorolja. 

 

10. Vagyonkezelői jog létesítése és átengedése 

 

21. § (1) Vagyonkezelői jogot kizárólag az Nvtv. 3. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt 

vagyonkezelők részére - önkormányzati közfeladat ellátásához - kapcsolódva lehet létesíteni 

akkor, ha az biztosítja a feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítását, a vagyon állagának 

és értékének megőrzését, védelmét, és lehetőség szerint a vagyon értékének növelését. 

(2) A vagyonkezelői jogra és a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó rendelkezéseket az 

Nvtv. 6. § (1) bekezdése, a 11. § (1) bekezdése, a 11. § (3)-(5) bekezdései, a 11. § (7) 

bekezdése és a 11. § (8) bekezdés d) pontja tartalmazza. 

(3) Az Önkormányzat a tulajdonában álló, általános iskolai feladatot ellátó intézmény 

feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon kezelésének jogát - ideértve a 

taneszközöket, továbbá az intézményben levő eszközöket, felszereléseket – 2013. január 1-

jétől a KIK ingyenes vagyonkezelésébe adta.  

 

22. § Az Önkormányzat a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának körébe sorolt 

vagyona vagyonkezelési jogát a forgalomképesség korlátozásának tartalmát meghatározó 

feltételek figyelembevételével átengedheti.  

 

23. § A Képviselő-testület dönt a vagyon vagyonkezelési jogának ellenérték fejében történő 

átengedéséről.  

 

24. § Vagyonkezelő jogot ingyenesen átengedni kizárólag közfeladat ellátása céljából és a 

közfeladat ellátásához szükséges mértékben lehet. 

 

25. § A vagyonkezelőre, mint a vagyonkezelési jog jogosultjára vonatkozó rendelkezéseket az 

Nvtv. 11. § (8) bekezdése tartalmazza. 

 

11. A haszonélvezeti jog 

 

26. § A haszonélvezeti jogra vonatkozó rendelkezéseket az Nvtv. 11. § (2)-(4) bekezdései 

tartalmazzák.  

 

12. Hasznosítási jog, használatba adás 

 

27. § A hasznosítási jogra vonatkozó rendelkezéseket az Nvtv. 11. § (10)-(13) és a (16)-(18)  

bekezdései tartalmazzák.  

 

28. § Az Nvtv. 11. § (16) bekezdésében foglalt, a helyi önkormányzat rendeletében 

meghatározott értékhatár: 25 millió forint.  

 

29. § A Képviselő-testület külön határozatban állapítja meg az egyes ingatlanok 

hasznosítására vonatkozó bérleti és használati díjakat. 
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30. § A polgármester dönt az 500 ezer forint értékhatárt el nem érő használati, hasznosítási 

jog átengedéséről, ha a bérleti szerződésben meghatározott bérleti időszak az l évet nem 

haladja meg. 

 

31. § (1) Az önkormányzati vagyon használati, hasznosítási jogának ingyenes átengedése - az 

átengedés időtartamától függetlenül - a Képviselő-testület joga. 

(2) Az önkormányzati vagyon ingyenesen közfeladat ellátása céljából adható használatba, a 

közfeladat ellátásához szükséges mértékben. 

 

13. A helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei 

 

32. § A vagyon tekintetében az Önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységeire 

vonatkozó rendelkezéseket az Nvtv. 12. § (2)-(3) bekezdése és a (9)-(14) bekezdései 

tartalmazzák. 

 

14. Mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok 

 

33. § (1) A mezőgazdasági rendeltetésű földterületeket az Önkormányzat haszonbérletbe-

adással hasznosíthatja.  

(2) A mezőgazdasági rendeltetésű földterületek legalább egy és legfeljebb öt évig adhatók 

haszonbérbe.  

(3) Egy földrészletet több személy részére a földrészlet megosztása nélkül kell haszonbérletbe 

adni.  

 

34. § (1) A fizetendő haszonbér mértékét a Képviselő-testület határozza meg. 

(2) A haszonbérlő a haszonbért évenként utólag, a tárgyév november 30. napjáig köteles 

egyösszegben a haszonbérbeadó javára megfizetni. A haszonbér az Önkormányzat 

költségvetését illeti.  

(3) A haszonbérlő a haszonbérelt földet köteles a jó gazda gondosságával művelni, művelési 

és kártevő-mentesítési kötelezettségének eleget tenni. Amennyiben a haszonbérlő e 

kötelezettségeit nem teljesíti, a vele kötött szerződést azonnali hatállyal fel kell mondani.  

(4) A haszonbérlő a haszonbérelt földet másnak még ideiglenes használatra sem engedheti át.  

(5) A haszonbérlő a haszonbérelt földön gazdasági épületet még ideiglenesen sem létesíthet. 

(6) A haszonbérlő a haszonbérelt föld művelési ágát nem változtathatja meg.  

(7) A haszonbérleti szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.  

(8) A haszonbérlőt a haszonbérelt területre elővásárlási jog illeti meg.  

 

35. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok 

elidegenítéséről - értékhatár nélkül - a Képviselő-testület dönt.  

(2) Az elidegenítés során a 11. § rendelkezéseit, az Áht.-ben foglaltakat, valamint az 

Önkormányzat hosszú távú érdekeit kell figyelembe venni.  

 

15. Építési telkek értékesítése 

 

36. § Az építési telkeket az Önkormányzat a Képviselő-testület által külön határozatban 

meghatározott vételáron a kérelmek beérkezési sorrendjében értékesíti. Az értékesítésre 

vonatkozó adásvételi szerződést az Önkormányzat nevében a polgármester köti meg. 

 

16. Vagyonbevitel társulásba 
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37. § Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona társulásba nem vihető be.  

 

38. § Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni körébe sorolt 

vagyonelemek közül az intézmények épületei, középületek vihetőek társulásba. 

 

39. § Az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona társulásba vihető. 

 

40. § (1) Az Önkormányzat társulásba vitt vagyonának szaporulata – eltérő szabályozás 

hiányában - a társult helyi önkormányzatok közös vagyona. 

(2) A társulás ingatlanvagyonának felújítása és fejlesztése a társuló önkormányzatok 

képviselő-testületének döntése alapján történik.  

 

17. A pénzeszközök feletti joggyakorlás 

 

41. § (1) Az Önkormányzat jogosult az ideiglenesen feleslegessé vált pénzeszközeinek 

hasznosítására, pénzeszközeinek ideiglenes és végleges átadására. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jog gyakorlásának részletező szabályait az 

Önkormányzat költségvetési rendelete határozza meg. 

 

18. Értékpapír 

 

42. § (1) Az Önkormányzat az ideiglenesen feleslegessé vált pénzeszközeiből értékpapírt 

vásárolhat.  

(2) Értékpapír-vásárláskor a Képviselő-testület dönt arról, hogy milyen megnevezésű, 

címletezésű és lejáratú értékpapír kerüljön megvásárlásra.  

(3) Meglévő értékpapírok értékesítéséről, az értékesítés módjáról és feltételeiről a Képviselő-

testület dönt.  

 

19. Az Önkormányzat követeléseiről való lemondás 

 

43. § Az Önkormányzat követeléseiről - mint az önkormányzati vagyon részéről - az adósok, 

vevők és egyéb követelések vonatkozásában való lemondás jogát 

a) a Képviselő-testület gyakorolja, amennyiben az érintett követelés eléri a 100 ezer 

forint összeghatárt, 

b) a polgármester gyakorolja, amennyiben az érintett követelés nem éri el a 100 ezer 

forint összeghatárt. 

 

44. § (1) A 43. §-ban meghatározott követelésről csak akkor lehet lemondani, ha  

a) az nem veszélyezteti az Önkormányzat likviditását, 

b) a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelést részben vagy 

egészben nem lehet behajtani, és remény sincs a követelés későbbiekben való 

behajtására,  

c) a követelés érvényesítése, behajtása bizonyítottan a követelés összegét meghaladó 

költségekkel jár, 

d) a bíróság bevonásával történő behajtás során - figyelembe véve az a) és b) 

pontokban foglaltakat - a követelésről való lemondásról bírói egyezség történt, 

e) a felszámolási eljárás vagy a csődeljárás során a követelést részben vagy egészben 

nagy valószínűséggel pénzügyileg nem lehet realizálni, vagy a csődeljárás során – 

figyelembe véve az a) és b) pontokban foglaltakat – csődegyezségi megállapodást 

kötöttek, 
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f) bizonyított, hogy a követeléssel érintett szervet, személyt nem lehet elérni vagy 

fellelni. 

(2) A követelésről való lemondás magában foglalja az egész követelésről, vagy annak csak 

egy meghatározott részéről való lemondás jogát.   

(3) A követelésekről való lemondás esetében figyelembe kell venni az Áht. 97. § (3) 

bekezdésében meghatározott, a kisösszegű követelés értékhatárát el nem érő követelések 

behajtására vonatkozó rendelkezést. 

 

20. Hitelfelvétel és -törlesztés, kötvénykibocsátás, beruházás és felújítás, lízing 

 

45. § (1) Az Önkormányzatnak lehetősége van hitelfelvételre és kötvénykibocsátásra. A hitel 

felvételével, a meglévő hitelek törlesztésével, valamint a kötvénykibocsátással kapcsolatos 

rendelkezéseket az Önkormányzat költségvetési rendelete állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési rendeletében dönt arról, hogy milyen 

beruházásokat, felújításokat valósít meg, és rendelkezik azok pénzügyi fedezetéről. 

(3) Lízingszerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt. 

 

21. Ellenérték nélkül kapott, felajánlott vagyon 

 

46. § (1) Az Önkormányzat számára más személy vagy szerv által ellenérték nélkül juttatott (a 

továbbiakban: térítés nélkül kapott) 500 ezer forint piaci értéket elérő vagyon elfogadásáról a 

Képviselő-testület dönt. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárt el nem érő, térítés nélkül kapott vagy 

felajánlott vagyon elfogadásáról a polgármester dönt. 

(3) A térítés nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásának feltétele, hogy 

a) az Önkormányzat teljesíteni tudja az elfogadott vagyonnal kapcsolatos 

kötelezettségeket, 

b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítése likviditási problémát ne okozzon, és ne 

zavarja az önkormányzati feladatok ellátását. 

 

22. Az intézmények gazdálkodása a vagyonnal  

 

47. § (1) Az Önkormányzat a kötelező és az önként vállalt feladatainak ellátására intézményt 

alapíthat. Az alapított intézmény vagyona az Önkormányzat vagyona, amit az Önkormányzat 

az alapított intézmény használatába ad. A használat átadása ingyenes, az Önkormányzat a 

használat ellenértékét nem követelheti. Az önkormányzati vagyon használója köteles 

teljesíteni az Önkormányzatot, mint tulajdonost terhelő fizetési kötelezettségeket.  

(2) Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az intézmény használatában lévő ingatlanok 

karbantartásáról, az elhasználódott ingók pótlásáról. Az intézmény köteles ezen kiadásokat a 

költségvetési tervezés folyamatában írásos előterjesztésben jelezni.  

(3) Az intézmény használatába adott ingatlanok és ingók felújítása az Önkormányzat és az 

intézmény közös feladata. A felújítás tárgyában a Képviselő-testület dönt az intézmény írásos 

előterjesztése alapján a költségvetés tervezésékor. A Képviselő-testület a költségvetési 

rendeletében dönt arról, hogy a saját, vagy az intézmény költségvetésében szerepelteti-e 

felújítási el irányzatokat, és rendelkezésre bocsátja-e a felújítási pénzeszközöket.  

 

48. § Az intézmény a használatába kapott ingatlanokat és ingókat - az alapfeladata sérelme 

nélkül - bevételei növelésére fordíthatja. Az ingatlan és ingó vagyon bérbeadás útján történő 

hasznosításának feltétele, hogy a bérlet tárgyával összefüggésben a bérbeadót terhelő 
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karbantartási, fenntartási és egyéb költségek a bérlet idejével arányosan a bérleti díjban 

megtérüljenek.  

 

49. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önállóan működő és gazdálkodó és az 

önállóan működő költségvetési szervnek besorolt intézmények vezetőit - az alábbiakban 

nevesített feltételek mellett - egyes vagyonkezelési jogok gyakorlására:  

a) az intézmény vezetője a 100 ezer forint értékhatár alatti, feleslegesnek minősített 

ingókat  a Selejtezési Szabályzatban meghatározottak szerint értékesítheti, illetve 

selejtezheti, s az értékesítésről és a selejtezésről év végén írásos beszámolót kell 

benyújtania a Képviselő-testület felé, 

b) az intézmény vezetője az intézmény használatába adott ingókat hasznosíthatja, ha a 

hasznosítás nem zavarja az alapfeladat ellátását. A hasznosításból származó bevétel az 

intézmény költségvetését illeti meg.  

(2) Az intézmény vezetője 100 ezer forint feletti vagyon ingyenes, vagy visszterhes 

elidegenítésére a Képviselő-testület engedélyével jogosult, a bevétel egyidejű 

felhasználásának meghatározása alapján. Ebben az esetben a bevétel 50%-a az Önkormányzat 

költségvetését illeti.  

(3) Az intézmény vezetője 100 ezer forint összeghatárig történő követelésről az intézmény 

likviditásának megtartása mellett dönthet; e fölötti követelésről lemondani csak a Képviselő-

testület engedélyével lehet.  

(4) Az intézményvezető az intézmény számára felajánlott vagyon elfogadásáról, illetve az 

ellenérték nélkül történő vagyon átvételéről 100 ezer forintig saját hatáskörben; e feletti 

vagyon elfogadásáról azonban csak a Képviselő-testület jóváhagyásával dönthet.  

 

50. § (1) Az Önkormányzat intézményei csak az alapító okiratban szabályozott vállalkozói 

tevékenységet folytathatnak.  

(2) Önkormányzati intézmény csak olyan gazdasági társaságban vehet részt, amelyben 

felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulása mértékét. A vállalkozás 

eredményességéért és jogszerűségéért az intézmény vezetője felel.  

(3) Az intézmény a vállalkozásból származó eredményeit köteles visszaforgatni az 

alaptevékenység színvonalának javítására.  

(4) A vállalkozási tevékenység folytatásának feltétele, hogy a vállalkozót terhelő tárgyévi 

költségek az adott évben legalább megtérüljenek.  

 

V. FEJEZET 

 

A VAGYON NYILVÁNTARTÁSA, VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERV 

 

23. Vagyonnyilvántartás, vagyonkimutatás 

 

51. § (1) Az Önkormányzat vagyonát a Nvtv. 10. § (1) bekezdésében foglalt 

követelményekben meghatározott előírásoknak megfelelően, a hatályos jogszabályok alapján 

a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván. 

(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyont és annak változásait az 

ingatlanvagyon-kataszterben kell nyilvántartani. 

(3) A kataszter elkészítéséről, folyamatos vezetéséről, továbbá az Önkormányzat tulajdonába 

kerülő ingatlanok tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről, a 

kataszterben való átvezetéséről a Polgármesteri Hivatal Jegyzője a Pénzügyi Irodán keresztül 

gondoskodik. 
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(4) Vagyontárgyak önkormányzati törzsvagyonná minősítéséről vagy ezen minősítés 

megváltoztatásáról a Képviselő-testület dönt. 

 

52. §  (1) A vagyonkimutatás az Önkormányzat tulajdonában - a költségvetési év zárónapján - 

meglévő vagyon állapot szerinti kimutatása, melynek célja az önkormányzati vagyontárgyak 

számbavétele értékben és mennyiségben. A vagyonállapotot az éves zárszámadáshoz csatolt 

leltárban kell a Képviselő-testület számára kimutatni. 

(2) A vagyonkimutatásban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő 

kötelezettségeket is. 

(3) A vagyonkimutatásban az önkormányzati vagyont törzsvagyon, ezen belül 

forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint üzleti vagyon bontásban, 

az egyes vagyoncsoportokon belül 

a) az ingatlanokat és a vagyoni értékű jogokat tételesen, beszerzési (bruttó) értéken, 

b) az ingó vagyontárgyakat (gépek, berendezések) vagyonkezelőnként összesített 

mérleg szerinti (nettó) értéken, 

c) ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az értékpapír vagyont tételesen és mérleg 

szerinti értéken, 

d) a vagyonkezelőnek átadott ingatlan vagy értékpapír és vegyes portfólió vagyont 

tételesen és a vagyonkezelési szerződés szerinti induló értéken, és – az évenkénti 

beszámolók alkalmával korrigált vagyoni értéken – vagyonkezelőnként veszi számba. 

A vagyonkezelőnek az átadott portfolió értékelését a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 

törvényben foglaltak alapján kell elvégeznie.  

(4) A vagyonleltár a könyvviteli nyilvántartásban szereplő eszközökön és kötelezettségeken 

kívül a „0”-ra leírt használatban lévő, és használaton kívüli eszközök állományát, a külön 

jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (mint képzőművészeti 

alkotás, régészeti lelet, kép- és hang archívum, gyűjtemény, kulturális javak), 

intézményenként természetes mértékegységben tartalmazza. A kezességgel és garancia-

vállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket is be kell mutatni. 

(5) A vagyonkimutatás elkészítésénél és vezetésénél a számviteli törvény, az ingatlanok 

tekintetében az ingatlan-vagyon kataszter készítésére vonatkozó szabályok rendelkezései az 

irányadóak. 

(6) Az Önkormányzat eszközeit és forrásait évente leltározza. 

 

24. Vagyongazdálkodási terv 

 

53. § (1) A Képviselő-testület a tulajdonában lévő nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő 

biztosítása céljából, az Önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, 5 évre szóló közép- és 

10 évre szóló hosszú távú vagyongazdálkodási tervet készít.  

(2) A vagyongazdálkodási terveknek tartalmazniuk kell az Önkormányzat teljes vagyonának 

kezelésére, hasznosítására, gyarapítására vonatkozó aktuális célkitűzéseket, és az 

önkormányzati feladatellátás érdekében felesleges vagyontárgyak értékesítésére, 

hasznosítására vonatkozó javaslatot. 

(3) A Képviselő-testület a költségvetési koncepció részeként állást foglal a 

vagyongazdálkodási terv költségvetési évre vonatkozó megvalósításáról. 

(4) Az Önkormányzatnak biztosítania kell a vagyongazdálkodási tervnek, az Önkormányzat 

gazdasági programjának, valamint az éves költségvetési rendeleteknek az összhangját. 

 

VI. FEJEZET 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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54. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet.  

(3) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal folyosóján lévő 

hirdetőtábláján és a www.kakucs.hu honlapon történő – kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Szalay István sk.      Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyzői feladatokat ellátó aljegyző 

 

 

 

2./ Napirendi pont:  Döntés a helyi szemétszállítás kötelező igénybevételéről szóló 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és egyúttal a települési hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotásáról 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

A képviselők részéről a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel. 

 

Szalay István, polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztésben foglalt rendeletalkotási javaslatnak 

megfelelően döntsenek a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló új 

rendelet elfogadásáról és egyúttal a tárgyban hatályos rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

 

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

alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2013. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 

A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 88. § (4) bekezdés a), b), d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja 

szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

 

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

foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) 

szervez és tart fenn. 

(2) A közszolgáltatás kiterjed a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, 

ártalmatlanítására és kezelésére.  

http://www.kakucs.hu/
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(3) Kakucs Község közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatás teljesítésére jogosult közszolgáltató a HEV-HOR Bt. (2723 Nyáregyháza, 

Szegfű u. 11.) (a továbbiakban: Közszolgáltató):   

 

A rendelet hatálya 

 

2. § A rendelet hatálya a Kakucs község közigazgatási területén lévő ingatlanokra és azok 

tulajdonosaira terjed ki. 

 

3. § Az ingatlantulajdonos – kivéve a tulajdonát képező beépítetlen ingatlan (telek) esetén – 

jogosult és köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni. 

 

A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

 

4. § (1) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszony – amely alapján a 

Közszolgáltató által biztosított közszolgáltatást az ingatlantulajdonos igénybe veszi – kezdő 

időpontja az a nap, amikor a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és 

lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, vagy – ennek hiányában – 

amikortól a közszolgáltatás igénybe vételének lehetősége az ingatlantulajdonos számára 

rendelkezésre áll. 

(2) A Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos írásban közszolgáltatási szerződést köt 

egymással a közszolgáltatás igénybe vételére. A szerződés megkötésének elmaradása vagy 

későbbi megkötése azonban nem befolyásolja a közszolgáltatás (1) bekezdésben említett – 

szerződéskötéstől független – kezdő időpontját. A szerződéskötés bármilyen okból történő 

elmaradása nem mentesíti az ingatlantulajdonost a közszolgáltatás kötelező igénybevétele és a 

díjfizetés teljesítése alól. 

(3) A közszolgáltatási szerződés tartalmazza különösen: 

a) a Közszolgáltató megnevezését, székhelyét, telephelyét, adószámát, számlavezető 

pénzintézetének nevét, számlaszámát, környezetvédelmi azonosító adatait, 

b) a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos adatait;  

c) a közszolgáltatási hely címét,  

d) a közszolgáltatáshoz igénybe vett hulladékgyűjtő edény űrmértékét, darabszámát, típusát, 

e) a közszolgáltatás díját. 

 

5. § (1) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkező változásokról a Közszolgáltató az 

ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezése előtt legalább tizenöt nappal – értesíti. 

(2) A hulladék gyűjtésének, elszállításának e rendelet és a közszolgáltatási szerződés alapján 

meghatározott rendjét – az ingatlantulajdonosnál keletkező hulladékmennyiség 

figyelembevételével – a Közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlantulajdonost írásban 

értesíti. 

 

A közszolgáltatás díja 

 

6. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját ezen rendelet 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

7. § (1) A Közszolgáltató az e rendeletben előírt szabályok szerint a rendelet hatálya alá 

tartozó ingatlanokon keletkezett hulladékot rendszeresen elszállítja. 
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(2) A közszolgáltatásért fizetendő közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató havonta számlázza 

ki az ingatlantulajdonos részére. 

(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére közvetlenül vagy 

az általa megbízott díjbeszedő útján – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – 

a számla kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles megfizetni. 

(4) A közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató felé meg kell fizetnie annak az 

ingatlantulajdonosnak, akinek a részére a közszolgáltatást a Közszolgáltató felajánlotta, illetve 

akinek a részére a közszolgáltatás rendelkezésre áll.  

(5) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a Közszolgáltatót a 

közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében az időjárás vagy más 

elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követő munkanapon 

a kötelezettségét teljesítette. 

 

8. § (1) A Közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 

köteles végezni. 

(2) A gyűjtőedényben okozott kárt a Közszolgáltató – ha a károkozás neki felróható okból 

következett be – térítésmentesen köteles kijavítani. A Közszolgáltató az ebből eredő javítási 

munka időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosít. Ha a károkozás nem róható fel a 

Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, illetve cseréje az 

ingatlantulajdonost terheli. 

 

9. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére csak a 

cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig jogosult. 

(2) A Közszolgáltató köteles gondoskodni az általa kezelt adatok biztonságáról. Az adatokat 

védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás 

vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. 

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat csak az 

ingatlantulajdonos azonosítására, jogszabályban előírt adatszolgáltatásra, hatósági 

ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, 

közszolgáltatási díj-hátralékok behajtására használhatja fel. 

(4) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt – a közszolgáltatással összefüggő – 

személyes adatok nyilvánosságra hozatalára. 

 

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

 

10. § Az ingatlantulajdonost nem terheli a közszolgáltatási díj-fizetési kötelezettség a 

tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan (telek) tekintetében. 

 

11. § Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak nyolc napon belül köteles bejelenteni, ha 

tulajdonosváltozás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 

 

A hulladékszállítás rendje 

 

12. § A hulladék gyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza 

meg.  A Közszolgáltató jogosult az útvonal és a rendeletben meghatározott kötelező szállítási 

napok mellett a napi vagy a heti időpontok meghatározására. Ha az útvonal és az időpont 

változik, arról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonosokat értesíti. 

 

13. § A Közszolgáltató a hulladék hetente egy alkalommal – keddi napokon - a hulladékfajták 

átvételére alkalmas felépítménnyel rendelkező gépjárművel végzi. 
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A hulladékgyűjtő edény rendelkezésre bocsátása 

 

14. § (1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 

hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon gyűjti és ahhoz a 

Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt veszi igénybe.  

(2) A gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatótól is megvásárolhatja. 

(3) A hulladék elszállítására, illetve elszállításra való előkészítésére szabványosított, 80, 110 

vagy 120 literes gyűjtőedényt vagy maximum 30 kg háztartási hulladékot tartalmazó 

hulladékgyűjtő zsákot kell alkalmazni.  

 

15. § (1) Az ingatlantulajdonos a hulladékgyűjtő edényeket a hulladék elszállítása céljából az 

ingatlana előtti közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre 

alkalmas helyen köteles elhelyezi. A gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot megelőző 

napon 18 órától lehet elhelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. 

(2) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt úgy köteles elhelyezni a közterületen, hogy az edény 

fedele – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban legyen. A 

hulladékot az ingatlantulajdonos a gyűjtőedénybe úgy köteles beletenni, hogy az az edény 

mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon ki, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

(3) A közterületen elhelyezett gyűjtőedényből hulladék nem vehető ki és abban senki nem 

válogathat. 

(4) Az ingatlantulajdonos úgy köteles elhelyezni a gyűjtőedényt, hogy az ne akadályozza a 

jármű- és gyalogosforgalmat és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyével. 

 

16. § (1) Az ingatlantulajdonos gondoskodik a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, 

rendeltetésszerű használatáról és az annak környezetében lévő terület tisztántartásáról. 

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 

összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 

emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos az edényt üríthetővé, illetve 

használhatóvá teszi. 

(3) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes 

anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot nem helyezhet el, amely veszélyeztetheti a 

gyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét vagy 

vagyonát. 

 

17. § A hulladék gyűjtésével összefüggő, az ingatlantulajdonos hibájából keletkező 

szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa a szennyezett területet köteles megtisztítani és 

fertőtleníteni.  

 

Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezése 

 

18. § (1) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék más összetevőitől fajta és jelleg szerint 

elkülönítetten gyűjtött papírt, fehér és színes üveget, műanyag-palackot a Közszolgáltató által 

működtetett hulladékgyűjtő pontokon, a hulladékok fajta és jelleg szerinti elkülönítésére 

szolgáló gyűjtőedényekben helyezi el.  

(2) A hulladékot az ingatlantulajdonos a kijelölt helyen – a Közszolgáltató előírásaira is 

tekintettel – úgy helyezi el, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne 

szennyezze.  

(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények 

elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a Közszolgáltató, a 
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gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környezetük tisztántartásáról, hó- és síkosság-mentesítéséről 

az Önkormányzat gondoskodik.  

(4) A gyűjtőpontokon elhelyezett hulladék előkezeléséről a Közszolgáltató gondoskodik. A 

hulladékgyűjtő pontokon elhelyezett gyűjtőedények ürítését, a hulladék válogatását és 

kezelését a Közszolgáltató végzi.  

 

Nem rendszeres közszolgáltatás 

 

19. § A lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és 

ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal a közszolgáltatás keretében – 

külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. Ennek lebonyolítása és megszervezése, az 

ingatlantulajdonosok értesítése a Közszolgáltató feladata. 

 

Záró rendelkezések 

 

20. § (1) Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba. 

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

Képviselő-testületének a helyi szemétszállítás kötelező igénybevételéről szóló 28/2010. (XII. 

17.) önkormányzati rendelete. 

 

Szalay István sk.                                           Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester                                                jegyzői feladatokat ellátó aljegyző 

 

 

 

1. számú melléklet 

 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 8/2013. (VI. 17.) önkormányzati rendeletéhez 

 

A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja 2013. július 1-jétől  

- természetes személy és költségvetési szerv esetén: 1.350,-Ft + ÁFA/hó/ingatlan,  

- nem természetes személy esetén (azon ingatlan esetében, ahol gazdasági 

társaság/egyéni vállalkozó székhelye/telephelye is működik): 1.917,-Ft + 

ÁFA/hó/ingatlan. 

(A 2012. április 14-én alkalmazott díj természetes személy esetén: 1.440,-Ft + 

ÁFA/hó/ingatlan, míg nem természetes személy esetén a 2012. december 31-én alkalmazott 

díj: 1840,-Ft + ÁFA/hó/ingatlan volt.) 

 

 

3./ Napirendi pont:  Döntés a „Kakucs község közigazgatási területén érvényes hálózati 

ivóvíz- és szennyvízcsatorna-szolgáltatás lakossági és közületi díjáról” szóló 16/1996. (XII. 

20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

A képviselők részéről a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel. 
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Szalay István, polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztésben foglalt rendeletalkotási javaslatnak 

megfelelően döntsenek a hálózati ivóvíz- és szennyvízcsatorna-szolgáltatás lakossági és 

közületi díjáról szóló hatályos rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

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

alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2013. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 

A „Kakucs község közigazgatási területén érvényes hálózati ivóvíz- és 

szennyvízcsatorna-szolgáltatás lakossági és közületi díjáról” szóló 

16/1996. (XII. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül történő helyezéséről 

 

Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:  

 

1. § Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási felhatalmazás 

hiányában hatályon kívül helyezi a „Kakucs község közigazgatási területén érvényes hálózati 

ivóvíz- és szennyvízcsatorna-szolgáltatás lakossági és közületi díjáról” szóló 16/1996. (XII. 

20.) önkormányzati rendeletet, valamint az azt módosító 1/1998. (II. 03.), 21/1999. (XII. 14.), 

31/2000. (XII. 19.), 19/2001. (XII. 18.), 24/2002. (XII. 16.), 20/2003. (XII. 08.) 21/2004. 

(XII. 22.), 19/2005. (XII. 13.), 9/2006. (IX. 16.), 15/2006. (XII. 15.), 21/2007. (XII. 18.), 

25/2008. (XII. 16.), 8/2009. (VI. 23.), 15/2009. (XII. 22.), 24/2010. (XII. 17.), 17/2011. (XII. 

22.) és a 25/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendeleteket. 

 

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

Szalay István sk.                                           Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester                                                jegyzői feladatokat ellátó aljegyző 

 

 

 

4./ Napirendi pont:  Döntés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és egyúttal a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó önkormányzati rendelet 

megalkotásáról  

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

A képviselők részéről a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel. 
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Szalay István, polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztésben foglalt rendeletalkotási javaslatnak 

megfelelően döntsenek a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 

szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről és egyúttal a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó rendelet megalkotásáról. 

 

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

alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2013. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a vízgazdálkodásról szóló 

1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el:  

 

A rendelet célja 

 

1. § (1) A rendelet célja a települési folyékony hulladék összegyűjtésével, elszállításával, 

ártalommentes elhelyezésével, kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátásával és 

igénybevételével kapcsolatos helyi szabályok megteremtése révén a község lakossága 

egészségének védelme, a község természeti és épített környezetének megóvása, a folyékony 

hulladék által okozott terhelések minimalizálása.  

(2) A rendelet céljának elérése érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles 

gondoskodni az ingatlanán keletkező - a nem közművel összegyűjtött - háztartási szennyvíz 

szakszerű, a környezetet nem veszélyeztető elhelyezéséről a közegészségügyi és 

környezetvédelmi szempontok figyelembevételével. 

 

A rendelet hatálya 

 

2. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Kakucs község közigazgatási területén minden 

közcsatornával el nem látott, vagy közcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött 

területen lévő ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (a 

továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos). 

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, valamint az erre vonatkozó 

közszolgáltatás ellátására. 

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre, szennyvíziszapok kezelésére, 

szállítására, ártalmatlanítására és a veszélyes hulladékokra, űrgödrök tartalmára, valamint az 

ezekkel összefüggő tevékenységekre. 

(4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési folyékony hulladék keletkezik, de 

az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, 

telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvizet a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során 

keletkezett települési folyékony hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást 

igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett 
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települési folyékony hulladékának kezeléséről nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik 

az (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a hulladék elkülönített gyűjtése 

nem oldható meg, úgy a közszolgáltatást valamennyi hulladékra igénybe kell venni. 

(5) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 

tevékenységével összefüggésben keletkezett települési folyékony hulladékának kezeléséről a 

vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik. 

 

Értelmező rendelkezések 

 

3. § E rendelet alkalmazásában: 

1. Önkormányzat: Kakucs Község Önkormányzata. 

2. Vgtv.: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény. 

3. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül attól, hogy 

tulajdonosa, haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője az ingatlannak.  

4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (továbbiakban: szennyvíz): a település 

területén, a közcsatornába nem kötött, emberi tartózkodásra alkalmas épületek és telkek 

szennyvíztároló létesítményeknek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, a 

nem közüzemi vízelvezető rendszerek tisztításából, továbbá a gazdasági, de nem termelő 

tevékenységből származó szennyvíz és szennyvíziszap, melyet a keletkezés helyétől 

gépjárművel kell elszállítani ártalmatlanítás céljából. 

5. Leürítő hely: a szennyvíztisztító telep acéltartályos kiegészítő műtrágya. 

6. Közműpótló létesítmény: közcsatornával el nem látott területeken keletkező szennyvíz 

gyűjtésére, tárolására, kisméretű kezelésére szolgáló, az ingatlanon elhelyezett műtárgy vagy 

akna. 

7. Közszolgáltató: aki a szennyvizet a gazdasági tevékenysége körében az ingatlan 

tulajdonosától átveszi, kezeli. 

8. Begyűjtés: a szennyvíznek az ingatlan tulajdonosától, birtokosától vagy használójától 

történő átvétele. 

9. Szállítás: a szennyvizek telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a 

fuvarozást is. 

10. Ártalmatlanítás: a szennyvíz okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet 

veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása, valamint a 

környezetveszélyeztetést és környezetszennyezést megakadályozó – közegészségügyi, vízügyi 

és környezetvédelmi előírások szerint megszabott technológiával és védelemmel végzett – 

kezelése fizikai-kémiai vagy biológiai módszerrel. 

11. Közszolgáltatási díj: a rendelet hatálya alá tartozó nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvízzel összefüggő közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos 

/használó által a közszolgáltatónak fizetendő a jelen rendeletben meghatározott díjfizetési 

időszakra megállapított díj. 

 

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 

 

4. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és 

ártalommentes elhelyezését az Önkormányzat közszolgáltatás útján láttatja el.  

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és 

ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a 

Báwimax Kft. 2700 Cegléd, Nyár u. 11.) jogosult és köteles ellátni Kakucs község 

közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében.  
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(3) Az Önkormányzat a szennyvíz ártalmatlanításáról a Kakucs és Újhartyán 

Önkormányzatok közös tulajdonában lévő szennyvíztisztító telepen gondoskodik, melynek 

üzemeltetését - szerződés alapján - a DAKÖV Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) látja el. 

(4) A Báwimax Kft. által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

kizárólag a Kakucs, 0112/7. helyrajzi szám alatti szennyvíztisztító-telepen az erre kijelölt 

fogadótér leürítő csatlakozásán üríthető le. 

 

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

 

5. § (1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán 

keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről.  

(2) Ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közcsatornán történő 

elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz megfelelő gyűjtését, rendszeres elszállíttatását annak begyűjtésére feljogosított 

közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítania.  

(3) A (2) bekezdés hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán 

keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben 

meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.  

(4) A közszolgáltató csak olyan személy, vállalkozó vagy szervezet lehet, aki ellen 

hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben – törvényben, kormányrendeletben, illetve 

önkormányzati rendeletben meghatározott – szabálysértés elkövetése miatt jogerősen büntetés 

kiszabása vagy intézkedés alkalmazása nem történt. A közszolgáltató alvállalkozója is csak 

olyan személy, vállalkozó vagy szervezet lehet, aki ellen hulladékkezelési tevékenységével 

összefüggésben – törvényben, kormányrendeletben, illetve önkormányzati rendeletben 

meghatározott – szabálysértés elkövetése miatt jogerősen büntetés kiszabása vagy intézkedés 

alkalmazása nem történt. 

 

A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 

 

6. § (1) A közszolgáltatási szerződést a szennyvíz begyűjtésére és szállítására jogosult 

kezelővel 10 - azaz tíz - évre szólóan kell megkötni. 

(2) A közszolgáltatási szerződés az aláírás napján jön létre, és az aláírást követő év első 

napjától számított 10. év utolsó napján szűnik meg. 

(3) A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a magasabb 

szintű jogszabályokkal összhangban jelen rendelet állapítja meg. 

(4) A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell a hulladékkezelési közszolgáltatás körében: 

a) a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi határát, 

b) annak a ténynek a rögzítését, hogy a közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás 

teljesítését, 

c) a közszolgáltatási szerződés időtartamát, 

d) a szennyvíz begyűjtésének módját, valamint elszállításának a bejelentéstől számított 

maximális idejét, 

e) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját, 

f) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit az Önkormányzat ez irányú 

kötelezettsége teljesítésének feltételeit és biztosítékait, 

g) a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket, kiemelten a közszolgáltatási díj 

megállapítására vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződéskötéskor érvényesíthető 

legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárást, 

h) a közszolgáltató által igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást, 
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i) a közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási 

kötelezettségét és teljesítésének módját, 

j) azokat a feltételeket, amelyek mellett a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére 

közreműködőt, vagy teljesítési segédlet vehet igénybe, s ez utóbbiért való felelősségvállalást, 

k) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét. 

(5) A közszolgáltatási szerződésben az Önkormányzat kötelességeként kell meghatározni: 

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges 

információk szolgáltatását, 

b) a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb tevékenységek 

összehangolásának elősegítését, 

c) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését, 

d) a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását. 

(6) A közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni: 

a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását, 

b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését, 

c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű szakember 

alkalmazását, 

d) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges 

fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését, 

e) a közszolgáltatás körébe tartozó szennyvíz ártalmatlanítására az Önkormányzat által 

kijelölt leürítő hely igénybevételét, 

f) a közszolgáltató által alkalmazott közszolgálati díj mértékéről és az alkalmazás 

tapasztalatairól az Önkormányzatnak történő tájékoztatási kötelezettséget, 

g) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és 

meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését, 

h) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer 

működtetését, 

i) a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását. 

(7) A közszolgáltatási szerződés megszűnik: 

a) a benne meghatározott időtartam lejártával, 

b) a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 

c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, 

d) felbontással a teljesítés megkezdését követően, 

e) rendes vagy rendkívüli felmondással. 

(8) A közszolgáltatási szerződést mindkét fél rendes felmondással hat hónapos felmondási 

idővel, írásban mondhatja fel. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan feltételekkel 

kell teljesíteni. 

(9) Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést rendkívüli felmondással akkor mondhatja 

fel, ha 

a) a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a tevékenységére vonatkozó 

jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság 

vagy hatóság jogerősen megállapított. 

b) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki 

felróhatóan súlyosan megsértette. 

(10) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést rendkívüli felmondással akkor mondhatja 

fel, ha az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét – a 

közszolgáltató felhívása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz 

vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését. 

(11) Az Önkormányzatnak a közszolgáltatási szerződés felmondásával egy időben intézkednie 

kell a közszolgáltatás ellátását biztosító döntések meghozataláról. 
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A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

7. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag az erre a célra 

készített, zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben 

megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak.  

A gyűjtést, szállítást végző járművön fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, címét. 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az 

szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést megszüntetni, az 

elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy 

elvégeztetni, a kárelhárítást, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó 

vállalkozó kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni.  

(3) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles begyűjteni akként, hogy a 

megrendeléskor a megrendelő számára a közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható 

időpontját (maximum 2 órás időintervallumban) megjelölni és végleges ártalommentes 

elhelyezés végett az Önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíztisztító telepre szállítani. 

(4) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem 

tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy 

egyéb módon feltételezhető, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás 

alapján nem engedhető.  

(5) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az 

ideiglenes gyűjtésére szolgáló létesítmény befogadóképességtől függő elszállításáról.  

(6) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell:  

a) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására a területileg 

illetékes környezetvédelmi felügyelőség által nyilvántartásba vett  ügyfélszolgálati és ügyeleti 

feladatokat ellátó szervezettel,  

b) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.  

(7) A közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a 

szennyvízhálózatba be nem kapcsolt felhasználók vízfelhasználásáról, a közszolgáltatás 

ellátása során ezekről a helyekről elszállított szennyvíz mennyiségéről, minőségéről 

(lakossági, egyéb kommunális), eredetét (településrész, utca, intézmény, üzem megnevezése, 

címe). 

 

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

 

8. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemi 

csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett, nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet – a külön jogszabályban meghatározott 

műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági 

előírások szerint – gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni.  

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő 

gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó 

közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a 

növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.  

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a 8. § (1) bekezdés szerint gyűjtött, nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni, a jelen 

rendelet 4. § (2) bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak átadni, és részére a 

közszolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni.  
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(4) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás 

igénybevételének ténye hozza létre.  

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak 

kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni. Az ingatlantulajdonos köteles 

biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az 

elláthassa feladatát.  

(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan 

személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti.  

Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a 

közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani.  

(7) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az Önkormányzat 

által szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe 

venni. 

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 

 

9. § A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata 

a) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

rendszeres átvételének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és ellenőrzése, 

b) a közszolgáltatás ellátására közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval 

közszolgáltatási szerződés megkötése. 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával 

kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

 

10. § (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az 

ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.  

(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló 

létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan 

anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek 

életét, testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését 

és a műtárgyainak állagát.  

(3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének 

megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a 

mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével, megfelelő intézkedések mellett 

megtagadhatja annak elszállítását.  

(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az (3) 

bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az Önkormányzat által kijelölt átadási 

helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe - a külön 

jogszabályok szerint - nem helyezhető el.  

 

A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása 

 

11. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonosnak, használónak 

közszolgáltatási díjat kell fizetnie. Az egységnyi díjtétel a közszolgáltató által elszállításra 

átvett hulladék 1m
3
-e. 

(2) A település hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb egységnyi díját a jelen rendelet 

1. számú melléklete tartalmazza. 

(3) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. Az 

egységnyi díjtétel – elkülönítve – tartalmazza a szennyvíz szippantásának, szállításának és 

ártalmatlanításának, valamint a kezelésének költségeit. 
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(4) A közszolgáltatási díj megállapítása a díj kiszámítására vonatkozó előírások alapján 

általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtétel meghatározásával történik. 

(5) A közszolgáltatási díj csökkentő tényezőjeként kell figyelembe venni a közszolgáltatás 

teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott költségvetési, illetve 

önkormányzati támogatást. 

(6) A közszolgáltató minden évben egy alkalommal - legkésőbb november 15-ig - 

kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek 

költségelemzéssel történő alátámasztásával. 

(7) A közszolgáltató állapítja meg a közszolgáltatásért fizetendő díj összegét. A fizetendő 

közszolgáltatási díjat az egységnyi díjtétel és az elszállított szennyvíz mennyiségének szorzata 

alapján kell megállapítani, a szippantó járműbe gyárilag beépített szintmérő (szintjelző) 

alapján. 

(8) Azon ingatlan esetében, ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége 

nem biztosított, az ingatlantulajdonos – a számla és ellenőrző szelvény kiállítását követő 60 

napon belüli bemutatásával – az Önkormányzattól támogatásban részesül. A támogatás 

összege bruttó 500 Ft/m
3
. A támogatási igény 60 napon túl elévül. 

(9) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevevője – a teljesített közszolgáltatás 

alapján, számla ellenében – köteles megfizetni. 

(10) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók 

módjára behajtandó köztartozás. 

 

Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

 

12. § (1) Az ingatlantulajdonosok nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatározottak 

szerint a közszolgáltató gondoskodik.  

(2) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelésével 

összefüggésben a mindenkori hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani.  

 

Záró rendelkezések 

 

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési folyékony 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2001. (VIII. 28.) önkormányzati 

rendelet és az azt módosító 23/2004. (XII. 22.), 22/2005. (XII. 13.), 17/2006. (XII. 15.), 

23/2007. (XII. 18.) és 26/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendeletek. 

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

Szalay István sk.      Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyzői feladatokat ellátó aljegyző 

 

 

 

1. számú melléklet 

 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 10/2013. (VI. 17.) önkormányzati rendeletéhez 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  

közszolgáltatás díja  
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1. A Képviselő-testület a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 44/D. §-ban foglaltak figyelembevételével határozza meg.  

 

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának, 

kezelésének és ártalmatlanításának díja: 1.957,89 Ft/m³+ÁFA, mely összegből a szállítás és -

begyűjtés díja: 960 Ft/m
3
 + ÁFA, a kezelés és ártalmatlanítás díja: 997,89 Ft/m

3
 + ÁFA.  

A díjtétel a számlázás költségeit is tartalmazza. 

 

3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének díját a mindenkor 

hatályos költségvetési törvényben ilyen címen meghatározott normatív állami támogatás 

összege csökkenti. 

 

 

5./ Napirendi pont:  Döntés települési értéktár létrehozásának lehetőségéről 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést az 5. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

A képviselők megtárgyalták a javaslatot, s úgy döntöttek, hogy egyelőre nem kívánnak 

települési értéktárat létrehozni, mivel annak létrehozása előtt utánanéznek és utána-

érdeklődnek, hogy a településen van-e olyan érték, amely a törvény szerint: 

„a) hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk - de legalább egy 

meghatározott tájegység lakossága - a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el,  

b) jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte 

a világon,  

c) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, 

megerősítéséhez”. 

 

Szalay István, polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslatról. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

53/2013. (06. 12.) Határozata: 

Települési értéktár létrehozásának lehetőségével kapcsolatban 

 

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

magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás ellenére - nem kíván élni települési értéktár 

létrehozásának lehetőségével.  

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:   Polgármester  
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6./ Napirendi pont:  Döntés az Önkormányzat település-fejlesztéssel és településrendezéssel 

összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályzatának megalkotásáról 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 6. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő: 

 

Javaslom, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz képest a Szabályzat tartalma az alábbiak 

szerint módosuljon: 

Az 1.1. pont egészüljön ki egy újabb ponttal, mely szerint a partnerségi egyeztetésben részt 

vevő további partner: „1.1.4. Kakucs község területén működő elismert egyház”. 

 Javaslom továbbá, hogy a 2.2. pont első mondatába kerüljön be, hogy „a véleményezési 

határidő megjelölésével” szöveg, valamint egészüljön ki egy újabb ponttal, miszerint a 

felhívást közzé tesszük továbbá a felsoroltakon kívül „a község területén hírlevélben” is. 

 A 4.1.-es pont tartalma az előterjesztés szerint: „a beérkezett javaslatok, vélemények, az 

ezekre adott válaszok és kapcsolódó iratok dokumentálásáról és nyilvántartásáról 

gondoskodni kell”, viszont az nincs feltüntetve, hogy ki gondoskodjon róla és hogyan. 

Javaslom, hogy a településgazda, vagyis a műszaki ügyintéző gondoskodjon ezen 

feladatokról, s a 4.1. pont tartalma a következő legyen:  

„A beérkezett javaslatok, vélemények, az ezekre adott válaszok és kapcsolódó iratok 

dokumentálásáról és nyilvántartásáról a Hivatal műszaki ügyintézője gondoskodik.  

Az ügyintéző a beérkezett véleményeket nyilvántartásba veszi, és egységes dokumentumban 

összegzi.  A dokumentumokat az ügy aktájában lefűzve őrzi.” 

 

A Testület tagjai egyetértettek a képviselő asszony javaslatával. 

 

Szalay István, polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben foglalt határozati javaslatról a 

képviselő asszony módosító javaslatának figyelembevételével.. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2013. (06. 12.) Határozata: 

Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő  

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat megalkotásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a 

alapján Kakucs Község Önkormányzata településfejlesztéssel és településrendezéssel 

összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályzatát a határozat mellékletének megfelelő 

tartalommal fogadja el. 
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Határidő:  azonnal  

Felelős:    polgármester, jegyző  

  

 

Az 54/2013. (06. 12.) Határozat melléklete: 

 

KAKUCS KÖZSÉG 

a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 

településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos 

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI SZABÁLYZATA 

 

A Képviselő-testület a nyilvánosság és közösségi ellenőrzés lehetőségének biztosítása, a 

minél szélesebb körű véleményezési partnerek bevonásának, a vélemények megfelelő 

dokumentálási rendszerének és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságának 

biztosítása érdekében a településfejlesztési koncepció (továbbiakban: koncepció), az integrált 

településfejlesztési stratégia (továbbiakban stratégia) és a településrendezési eszközök 

készítését, módosítását az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv) 8. § (4) bekezdése alapján, valamint a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában előírtak teljesítése érdekében az alábbi 

Partnerségi Egyeztetési Szabályzatot alkotja meg:  

 

I. 

AZ EGYEZTETÉSBEN RÉSZTVEVŐK/PARTNEREK KÖRE 

 

1.1.A partnerségi egyeztetésben részt vevő partner: 

 

1.1.1 a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes 

vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,  

 

1.1.2. a véleményezési eljárásokba bejelentkezett, Kakucson székhellyel, 

telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, 

 

1.1.3. a véleményezési eljárásokba bejelentkezett, Kakucson székhellyel bejegyzett 

civil szervezet, 

 

1.1.4. Kakucs község területén működő elismert egyház. 

 

1.2. A partnerek az adott véleményezési eljárásba, az Önkormányzat polgármesteréhez a 

megadott határidőben benyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhetnek be. A kérelemben meg 

kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a kérelmező nevét, képviselőjét, postai címét és e-

mail címét. 

II. 

A PARTNEREK TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA ÉS ESZKÖZEI 

 

2.1. A településfejlesztési vagy településrendezési dokumentum fajtájától és az egyeztetési 

eljárás fajtájától függően az 1. számú táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a 

polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettséggel elkészített dokumentumot, és 
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szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó dokumentációt tölt fel a település 

hivatalos honlapjára tájékoztatásként. 

 

2.2. Az előzetes tájékoztatás és a véleményeztetés céljából történő tájékoztatás megjelenéséről 

felhívást tesz közzé, - a véleményezési határidő megjelölésével 

2.2.1. a település hivatalos honlapján, 

2.2.2. az önkormányzat épületében lévő hirdetőn és, 

2.2.3. lehetőség szerint (az újság megjelenésének idejétől függően) a Kakucsi 

Lapozgatóban is, 

2.2.4. a község területén hírlevélben. 

 

1. számú táblázat 

Dokumentum 
Egyeztetési 

eljárás 

Előzetes 

tájékoztatás a 

partnerségi 

egyeztetés 

során 

Véleményeztetés 

céljából történő 

tájékoztatás a 

partnerségi 

egyeztetés során 

koncepció TR 30. § van van 

stratégia TR 31. § 
eseti döntés 

szerint 
van 

településrendezési eszközök 

(településszerkezeti terv, helyi 

építési szabályzat és szabályozási 

terv) 

TR szerinti 

teljes eljárás 
van van 

TR szerinti 

egyszerűsített 

eljárás 

eseti döntés 

szerint 
van 

TR szerinti 

tárgyalásos 

eljárás 

eseti döntés 

szerint 
van 

 

 

TR = a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Kormányrendelet. 

 

 

III. 

AZ EGYEZTETÉSBEN RÉSZT VEVŐK JAVASLATAI ÉS VÉLEMÉNYEI 

KÖZLÉSÉNEK MÓDJA 

 

 3.1. A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek a felhívásban meghatározott 

határidőig írásos javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak elérhetőségeik (postai cím, 

e-mail, telefonszám) megadásával: 

 

3.1.1. a Kakucsi Polgármesteri Hivatal címére (2366 Kakucs, Fő u. 20.) történő 

megküldéssel vagy, 

3.1.2. elektronikus levélben történő megküldéssel a felhívásban meghatározott e-mail 

címre, amennyiben a felhívás ilyet tartalmaz. 

3.2. A felhívásban közzétett határidő nem lehet rövidebb a kormányrendeletben (TR) 

meghatározott – az egyeztetési eljárás további résztvevőire vonatkozó – határidőnél. 
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     IV.  

AZ EGYEZTETÉSBEN RÉSZT VEVŐK JAVASLATAINAK ÉS VÉLEMÉNYEINEK 

KEZELÉSE 

 

4.1. A beérkezett javaslatok, vélemények, az ezekre adott válaszok és kapcsolódó iratok 

dokumentálásáról és nyilvántartásáról a Hivatal műszaki ügyintézője gondoskodik.  

Az ügyintéző a beérkezett véleményeket nyilvántartásba veszi, és egységes dokumentumban 

összegzi.  A dokumentumokat az ügy aktájában lefűzve őrzi. 

 

4.2. A beérkezett javaslatokra, véleményekre a 3.1. pont szerinti határidőtől számított 30 

napon belül választ kell adni, amely el nem fogadott javaslat vagy vélemény esetén indokolást 

is tartalmaz. 

 

4.3. A vélemények tisztázása érdekében az önkormányzat a partnerekkel további egyeztetést 

kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.  Az egyeztetés módja lehet (az 

Önkormányzat döntése alapján) helyben szokásos fórum vagy meghívásos tárgyalás. 

 

4.4. Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során véleményt nem adott, vagy adott, de az 

egyeztető tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, a továbbiakban kifogást 

nem emelő partnernek kell tekinteni. 

 

4.5. Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázatot az önkormányzat 

feltölti Kakucs hivatalos honlapjára, és erről hirdetményt is megjelentet a település hivatalos 

honlapján. 

 

V. 

AZ ELFOGADOTT KONCEPCIÓ, STRATÉGIA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 

ESZKÖZÖK NYILVÁNOSSÁGÁT BIZTOSÍTÓ INTÉZKEDÉSEK 

 

5.1. Az önkormányzat az elfogadott koncepciót, stratégiát és településrendezési eszközt a 

kihirdetését követő 10 napon belül teljes terjedelmében feltölti a település hivatalos 

honlapjára. 

5.2. Az (1) bekezdés szerinti intézkedésről a polgármester hirdetményt tesz közzé  

        5.2.1. a település hivatalos honlapján, 

5.2.2. az önkormányzat épületében lévő hirdetőn és 

5.2.3. lehetőség szerint (az újság megjelenésének időpontjától függően) a Kakucsi 

Lapozgatóban is. 

 

VI. 

A SZABÁLYZAT HATÁLYOSSÁGA 

 

Jelen szabályzatban foglaltakat a 2013. július l. után megkezdett, Kakucs település 

közigazgatási területére készülő fejlesztési dokumentumokkal és településrendezési 

eszközökkel kapcsolatos eljárásokra a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettel 

összhangban kell alkalmazni. 
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7./ Napirendi pont:  Döntés a Kakucsi Kökörcsin Óvoda pedagógus-létszámkeretének 

bővítése tárgyában 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 7. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető: 

 

Az általam benyújtott kérelemben megindokoltam a pedagógus-létszámkeretünknek a 

legalább 1 fővel történő bővítése okát. Jelen pillanatban még 100 alatt van a 

gyermeklétszámunk, de január végére 111 gyermek várható. Hogy pontosan mennyi lesz, azt 

még nem tudjuk, mert az új rendelkezések értelmében nem kötelező 3 éves kortól beíratni az 

óvodába a gyereket, valamint a családi napköziben töltött idő is óvodai időnek számít. 

Az óvoda egyébként reggel fél 7-től, délután 17 óráig van nyitva, vagyis naponta 10,5 órában 

tudjuk fogadni a gyerekeket. Természetesen azt is meg tudnánk oldani, hogy pl. este 7-ig 

legyünk nyitva, de ahhoz még több óvónőre és dajkára lenne szükségünk, ami a fenntartónak, 

vagyis az önkormányzatnak sok pénzébe kerülne. 

Most 6 óvónővel, 4 dajkával, 1 pedagógiai asszisztenssel dolgozunk, s 1 óvónőnk gyesen van. 

Ha megkapjuk az egy további státuszt, akkor a 12 óvodai alkalmazottal el tudjuk majd látni a 

4 csoportot. 

 

Szalay István, polgármester:  

 

Én támogatom az óvoda státuszbővítési kérelmét főleg azért is, mert az utóbbi időben 70-ről 

100 főre emelkedett az odajáró gyermekek száma, amit meg kell becsülni. 

Azonban azt tudni kell, hogy az új pedagógus bérét már az önkormányzatnak kell 

kigazdálkodnia, mert ami pénzt az óvoda után az államtól kapunk, az több kiadást nem fedez.  

 

Ha más hozzászólás nincs, kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben foglalt 

határozati javaslatról. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2013. (06. 12.) Határozata: 

Az Óvoda pedagógus-státuszkeretének megemeléséről 

 

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

Óvodában a 2013/14-es nevelési évtől kezdődően - határozatlan időre - 1 fő óvodapedagógus 

állásra vonatkozó státuszbővítést engedélyez az Óvoda 3-csoportosról 4-csoportossá válása 

miatt. 

A Testület felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  polgármester, óvodavezető 
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8./ Napirendi pont:  Egyebek... 

 

Szalay István, polgármester:  
 

(X + Y), Fő utca közepén élő lakosok azzal a kéréssel fordultak az Önkormányzathoz, hogy 

az ingatlanaik előtti járda korszerűsítését támogatni szíveskedjünk. 

Az alábbiak szerint indokolták kérésüket: 

„Pár év alatt több szomszédunk is megemelte a járdáját, valamint a főút is egyre magasabban 

helyezkedik el a felújítások következtében, így az esős időszakban három oldalról folyik be az 

udvarunkba az esővíz, ami az ingatlanaink állagát folyamatosan rontja, rongálja. 

Szándékunkban állna a járdáinkat úgy megcsinálni, hogy a továbbiakban ne folyjék be 

hozzánk ilyen mennyiségű esővíz, és ehhez szeretnénk kérni a T. Testület támogatását, mivel 

anyagi helyzetünk nem teszi lehetővé a saját erőből történő felújítást. 

Árkalkuláció: kettőnk járdája 31 m x 1,6 m x 0,1 m + 3,3 m x 4 m kapubejáró. A mai napon a 

tüzépen történt egyeztetés alapján a munkálatokhoz 35.000,-Ft összegű sóder és 81.000,-Ft 

összegű cement szükséges. Egyikünk kisnyugdíjas, a másikunk pedig munkanélküli. 

A betonozási munkákat jómagunk megoldjuk, így az anyagár megvásárlásához kérjük a 

Testület támogatását.” 

Tehát, a lakók számítása szerint egy ingatlanhoz a betonjárda és a kapubejáró megemelése 

53.000,-Ft-ba kerülne. 

Kérem a véleményeket. 

 

A képviselők részéről a következő vélemények hangzottak el: 

- ha a kérelmezőket támogatjuk, akkor másokkal sem tehetünk kivételt, a faluban 

mindenkit támogatni kell,  

- amikor megvették az ingatlanjukat, tudták, hogy olyan helyen vették, ahol a főút 

magasabban van, mint a házuk előtti járda, vagyis biztosan feléjük fog folyni az 

esővíz, 

- miért nem szóltak be az önkormányzathoz akkor, amikor a szomszéd elkezdte 

magasabbra építeni a járdáját, hogy időben leállítsuk, 

- a faluban van olyan utca, ahol még szilárd burkolatú járda és út sincs, 

- a kérelmezők tényleg nagyon alacsonyan laknak a főúthoz képest, s ha nem is a teljes 

anyagárral, de valamennyivel mégiscsak támogatnunk kellene őket. 

 

Szalay István, polgármester:  
 

Van nekünk egy olyan 2004-es határozatunk, melyben az áll, hogy az önkormányzat 20.000,-

Ft + ÁFA összegben átvállalja a csapadékvíz-elvezető árkokhoz kiépített betonátereszek 

költségét, amennyiben a betonátereszek feletti kocsibeállókat szilárd burkolattal látja el a 

tulajdonos. 

A képviselő-testület akkor az átereszek egy folyóméterre eső maximális költségét 5.000,-Ft + 

áfa összegben határozta meg azzal, hogy egy ingatlanhoz maximum 4 folyóméter áteresz 

kiépítését támogatja az önkormányzat. Ez a határozat még él, néha-néha hoznak is be a lakók 

a hivatalba erre vonatkozó kifizetési kérelmet. 

Az a véleményem, hogy ezt a határozatunkat kellene módosítani azzal, hogy annak, akinek 

tényleg felújításra szoruló járdája van, s azt fel is akarja újítani, és kér hozzá támogatást, 

annak adjunk. Csak persze előtte nézze meg a hivatal műszaki ügyintézője, hogy a járda 

tényleg felújításra szorul-e, s ha igen, és el is készül az új burkolat, akkor adjunk neki hozzá 

támogatást. 
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Ugyanígy kellene azt is támogatni, aki azért akarja megemelni maga előtt a járdát, mert a 

szomszéd korábban megemelte a sajátját, s ezért hozzá folyik be a szomszédtól a víz. 

Javaslom, hogy minden kérelmezőnek az ingatlanához úgy adjunk támogatást, hogy vagy 

járdafelújításra, vagy járdaszint-emelésre, vagy ahol egyáltalán nincs járda, oda járdaépítésre, 

illetőleg ezek mellett, akinél a csapadékvíz-elvezető árokrendszer tanulmányterveiben 

szerepel, annak a kapubehajtója, s az azalatti áteresz megépítésére.  

A támogatási összeget egységesen állapítsuk meg 20.000,-Ft + Áfa összegben.  

Természetesen a számlát - akár anyagköltségről, akár a munkadíjról szól - valakinek csak 

akkor tudjuk kifizetni, ha azt az Önkormányzat nevére állíttatja ki, és természetesen csak 

szilárd burkolatú, és az építőipari szabványnak megfelelő járda építése esetén.  

 

A képviselők egyetértettek a polgármester úr által elmondottakkal és pontosították a 

feltételeket. 

 

Szalay István, polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az elhangzottakról azzal, hogy a korábbi, 128/2004. 

(12. 06.) számú határozatot a Testület helyezze hatályon kívül, s egyben hozza meg az 

átereszek, járdák építésének és felújításának támogatására vonatkozó határozatát, mely 

vonatkozna a konkrét kérelmezőkre is. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2013. (06. 12.) Határozata: 

Járda és áteresz feletti kocsibeálló építéséhez való önkormányzati hozzájárulásról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta két helyi lakos 

járdafelújítás támogatása címén benyújtott kérelmét, s a tárgyban - nem konkrétan a 

kérelmezőkre, hanem általánosságban minden helyi, belterületi ingatlantulajdonosra 

vonatkozóan - az alábbi döntést hozza, s egyúttal hatályon kívül helyezi a 128/2004. (12. 06.) 

számú Kt. határozatot: 

 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat anyagilag támogatja 

Kakucs község belterületén azon ingatlantulajdonost, akinek az ingatlana előtt a 

település csapadékvíz-elvezető árokrendszerének tanulmánytervei elvezető árok 

kivitelezését tartalmazzák, s a tulajdonos legalább 4 m
2
 területű, szilárd burkolattal 

ellátott kocsibeállót, s az alá a csapadékvíz elvezetése céljából betonátereszt épít. 

2. Az 1. pontban foglaltakon felül és attól függetlenül az Önkormányzat támogatást 

nyújt azon ingatlantulajdonos részére is,  

a) aki teljesen fel kívánja újítani az ingatlana előtti – a hivatal műszaki 

ügyintézője által igazoltan felújításra szoruló, s ezért balesetveszélyesnek ítélt 

– járdát, 

b) aki esetében a szomszédos ingatlan tulajdonosa korábban annyira megemelte a 

saját ingatlana előtti járdát, hogy amiatt a lehulló csapadékvíz az alacsonyabb 

járdával rendelkező ingatlantulajdonos udvarába, vagy utcafronti homlokzattal 

rendelkező házfalához folyik, az ingatlana előtti járdaszintnek a szomszédos 

járda szintjéig történő megemelése érdekében, illetve 

c) akinek ingatlana előtt egyáltalán nincs szilárd burkolatú járda. 
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Az Önkormányzat az áteresz és kocsibeálló kiépítésének költségeihez, és/vagy a következő 

munkák egyikéhez: 

a) balesetveszélyes járda felújításához,  

b) járdának a szomszédos járda szintjére emeléséhez,  

c) olyan utcában, ahol még nincs kiépített járda - új, szilárd burkolatú, legalább 1,2 

méter széles járda megépítéséhez,  

d) új járda esetén - olyan utcában, ahol a szomszéd ingatlana előtt már van szilárd 

burkolatú járda - szélességtől függetlenül a szomszéd járdájának szélességével és 

magasságával megegyező járda megépítéséhez 

ingatlanonként 20.000,-Ft + ÁFA összeggel hozzájárul. 

 

A támogatás igénybevétele érdekében a munkálatok elvégzését megelőzően az 

Önkormányzathoz kérelmet kell benyújtani, melyben ismertetni kell, hogy a hozzájárulást 

milyen célból kéri az igénylő. 

A kérelem beérkezését követően a műszaki ügyintéző helyszíni szemle keretében 

meggyőződik a kérelemben foglaltakról, majd a munka elvégzését követően leigazolja, hogy 

az megfelel-e az előírt feltételeknek. 

 

Amennyiben a munkálatok az előírásoknak megfelelően készülnek el, a Polgármester a 

kérelmező által benyújtott számla alapján engedélyt ad az önkormányzati hozzájárulás 

kifizetésére.  

A számlának „Kakucs Község Önkormányzata” névre és „2366 Kakucs, Fő utca 20.” címre 

kell szólnia, és kiállítása keltének meg kell egyeznie a kifizetése igénylésének tárgyhavával. 

 

Jelen határozatban foglaltakat kell alkalmazni a két, Fő utcai lakos által a tárgyban benyújtott 

kérelem ügyében is. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  Polgármester 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Marton Ilona képviselő: 

 

Szeretnélek tájékoztatni benneteket, hogy a meghirdetett nyári napközire 48 tanuló 

jelentkezett, akik közül csak egy gyermeket nem tudunk felvenni egészségügyi okból. 

A 47 gyermeket úgy csoportosítjuk, hogy mindegyikük a 3 hétből legalább 2 hetet a 

napköziben tudjon tölteni. 

A jelentkezett gyerekek között 10 fő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő van, 

akiknek az étkezési költségét - a Testület előző ülésen hozott döntése értelmében - az 

Önkormányzat átvállalja. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Tóth Istvánné képviselő: 

 

Kisgyermekes szülők azzal kerestek meg engem, hogy nem tudják hintáztatni a játszótéren a 

gyerekeiket, mert a nagyok elfoglalják a hintákat, s még akkor sem szállnak ki belőle, ha 

szépen megkérik rá őket.  

Mit tud tenni az Önkormányzat? 
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Szalay István, polgármester:  
 

Ez a probléma felvetődött a múltkori közmeghallgatáson is. Akkor is mondtam a lakosnak, 

hogy ha bármi gond van a játszótéren, nyugodtan hívják fel a körzeti megbízottat, hogy 

intézkedjen, vagy, ha éjszaka hangoskodnak a fiatalok, szóljanak a polgárőröknek. 

 

Marton Ilona képviselő: 

 

Én tennék ki egy táblát a játszótér mellé azzal a felirattal, hogy a játszótér játékait, eszközeit 

csak 14 éven aluli gyermekek használhatják, valamint, ha a rendőr éjszaka 14 éven aluli 

gyereket talál a parkban, nyugodtan vigye haza a szüleihez, s hívja fel a figyelmüket, hogy 

éjszakára kint hagyni közterületen egy kisgyereket elég veszélyes dolog. 

 

Balogh János alpolgármester:  
 

A Lapozgatóban mindenesetre újra tegyük közzé a körzeti megbízott, meg a polgárőrség 

telefonszámát. 

 

Szalay István, polgármester: 

A továbbiakban személyes ügyek tárgyalására tekintettel zárt ülést rendelek el. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Szalay István       Farkasné Szabó Mária 

polgármester                                                    jegyzői feladatokat ellátó aljegyző 

 

 

 

 

Dr. Kendéné Toma Mária       Tóth Istvánné 

képviselő, hitelesítő       képviselő, hitelesítő                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


