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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő utca 20. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y 

 

amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-én 

(kedden) 18 órai kezdettel, a Kakucsi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott 

nyilvános testületi üléséről. 

 

Jelen vannak az ülés kezdetén a 7 tagú képviselő-testület tagjai közül: 
 

Szalay István              polgármester 

Balogh János             alpolgármester 

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő 

Marton Ilona   képviselő 

Oláh József              képviselő 

Prohászka Csaba   képviselő 

 

Továbbá: 

Farkasné Szabó Mária     jegyző 

Benkovics Edina  gazdasági vezető 

Csernák Jánosné  bizottsági tag, a Karitász képviseletében 

Kovács Kálmán   bizottsági tag 

Baranyi Béla   a KLIK Dabasi Tankerületének igazgatója 

Héra Gábor   a Foresee Kutatócsoport részéről 

 

Hiányzik:    

Tóth Istvánné   képviselő 

 

Szalay István polgármester:  
 

Tisztelettel köszöntök mindenkit.  

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

határozatképes.  
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Kérlek benneteket, hogy fogadjátok el a meghirdetett napirendi pontokat azzal, hogy - 

tekintettel az ülésen a KLIK és a Karitász képviseletében megjelent vendégekre - először az 

általuk benyújtott kérelmeket tárgyaljuk meg, az Egyebek előtt pedig a K&H Biztosító Zrt. 

vagyon- és felelősségbiztosítási ajánlatát. Kérem a véleményeteket a napirend-módosító 

javaslatról. 

 

 

A Képviselők egyhangúan egyetértettek a polgármester úr javaslatával. 

 

 

A Testület döntésének megfelelően a napirendi pontok a következők: 

 

1. A KLIK Dabasi Tankerületi Igazgatója kérelmének megtárgyalása 

 

2. A Katolikus Karitász Kakucsi Csoportja kérelmének megtárgyalása 

 

3. Döntés az Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi rendeleteinek felülvizsgálatáról 

 

4. Döntés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelettervezetről  

 

5. Döntés az Önkormányzat 2014. évre vonatkozó belsőellenőrzési tervéről 

 

6. Döntés ingatlanértékesítésekhez és ingatlanvásárlásokhoz való hozzájárulásról 

 

7. Döntés a 2013. év végi, költségvetést érintő javaslatokról 

 

8. Tájékoztatás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban 

nonprofit kft. létrehozásának lehetőségéről 

 

9. A K&H Biztosító Zrt. vagyon- és felelősségbiztosítási ajánlatának megtárgyalása 

 

10. Egyebek ... 

 

 

A napirendek előterjesztője: Szalay István polgármester 

 

Szalay István polgármester:  
 

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

Toma Mária és Marton Ilona képviselő asszonyokat javaslom. 

 

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

személyét.  

 

 

1./ Napirendi pont: A KLIK Dabasi Tankerületi Igazgatója kérelmének megtárgyalása 

 

Szalay István polgármester:  
 

Először felkérem Baranyi Béla urat, hogy ismertesse jövetele célját. 
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Baranyi Béla, a KLIK Dabasi Tankerületének igazgatója: 

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Dabasi Tankerülete 2013. január 1-jével 

kezdte meg működését. Legfőbb feladatunk, a Dabasi Járás 11 településén található 

köznevelési intézmények (13 általános iskola, 2 alapfokú művészeti iskola, 1 gimnázium) 

fenntartása, az intézmények szakmai irányítása, a pedagógiai, gazdálkodási munka 

koordinálása, illetve 5 intézmény tekintetében a működtetői feladatok ellátása. 

A feladatokat – a tankerületi igazgató vezetésével – 9 fős kormánytisztviselői apparátus látja 

el. 

A tankerület székhelyéül szolgáló ingatlant (Halász Jenő kúria – Dabas, Bajcsy-Zsilinszky 

utca 11.) Dabas Város Önkormányzata ingyenes használatba adta a KLIK számára. A 

műemléképület teljes körű felújításra szorul, melyet hosszú távon, pályázati források 

bevonásával kívánunk megvalósítani. 

Az elmúlt közel egy esztendő alatt saját forrásból, illetve Dabas Város Önkormányzatának 

támogatásával, 5 helyiséget újítottunk fel. 

Rövid távon szeretnénk befejezni az épület fennmaradó 4 belső helyiségének felújítását 

(konzerváló javítás, tisztasági meszelés, mázolás, szociális helyiség kialakítása, burkolása). 

Célunk, hogy a KLIK Dabasi Tankerületében dolgozó kormánytisztviselők felelősségteljes 

munkájához kialakítsuk a megfelelő munkakörülményeket. A munkálatok elvégzéséhez 

szükséges források sajnos nem állnak rendelkezésünkre. 

Azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy amennyiben a fentiekben 

vázolt célokkal egyetértenek, úgy az Önkormányzatuk anyagi lehetőségeinek függvényében, 

szíveskedjenek azokat támogatni. 

Tankerületünk bármilyen csekély összegű támogatást szívesen fogad. 

 

Prohászka Csaba képviselő: 

 

Más önkormányzatok mennyi pénzzel járultak hozzá az épület felújításához? 

 

Baranyi Béla, a KLIK Dabasi Tankerületének igazgatója: 

 

Többen 100 ezer, vagy akörüli összeget adtak, volt, ahonnan 500 ezer kaptunk és egy 

önkormányzattól 1 millió forintot. Amelyik önkormányzat nem tudott készpénzt adni, az 

felajánlotta, hogy a karbantartóival segít felújítani, kifesteni az épületet. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Megkérdezem a képviselőktől, hogy szándékukban áll-e a KLIK épületének felújítására 

támogatást nyújtani, és ha igen, mennyit? 

 

A képviselők egyenként elmondták javaslatukat. A legtöbben – figyelembe véve a 

település nagyságát és teherbíró-képességét - 250 ezer forintot javasolnak támogatásként 

a KLIK részére nyújtani. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Az elhangzottak alapján az alábbi határozati javaslatot fogom feltenni szavazásra: 
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„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Dabasi Tankerülete Igazgatójának 2013. november 11-ei, 1164-5/2013/KLIK/121. 

iktatószámú kérelmét megtárgyalta és a tárgyban az alábbi döntést hozza:  

Kakucs Község Önkormányzata a Tankerület székhelyéül szolgáló, Dabas, Bajcsy-Zsilinszky 

utca 11. szám alatt lévő, műemléképület felújításához 250.000,- Ft-tal, azaz 

kettőszázötvenezer forinttal járul hozzá - az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa 

terhére.  

A Képviselő-testület felkéri a Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a KLIK 10032000-

00331920-00000000 számú számlaszámára a támogatást 2013. december 3-áig átutalni 

szíveskedjék.” 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

92/2013. (11. 19.) Határozata: 

A KLIK Dabasi Tankerületének támogatási kérelméről 

  
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Dabasi Tankerülete Igazgatójának 2013. november 11-ei, 1164-5/2013/KLIK/121. 

iktatószámú kérelmét megtárgyalta és a tárgyban az alábbi döntést hozza:  

Kakucs Község Önkormányzata a Tankerület székhelyéül szolgáló, Dabas, Bajcsy-Zsilinszky 

utca 11. szám alatt lévő, műemléképület felújításához 250.000,- Ft-tal, azaz 

kettőszázötvenezer forinttal járul hozzá - az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa 

terhére.  

A Képviselő-testület felkéri a Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a KLIK Központ Dabasi 

Tankerülete 10032000-00331920-00000000 számú számlaszámára a támogatást 2013. 

december 3-áig átutalni szíveskedjék. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  polgármester 

 

 

2./ Napirendi pont: A Katolikus Karitász Kakucsi Csoportja kérelmének megtárgyalása 

 

Szalay István polgármester:  
 

Most felkérem Csernák Jánosnét, hogy ismertesse a helyi Karitász csoport kérelmét. 

 

Csernák Jánosné, a Katolikus Karitász Kakucsi Csoportjának képviselője: 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Árpád-házi Szent Erzsébet napján aktuális téma az a társadalmi igény szülte, gazdasági 

kényszer által életben tartott, szociálisan érzékeny személyek tevékenysége által működtetett 

szervezet, amelynek a neve szolgáló szeretet, idegen nyelven ez a karitász. 

Tudomásom szerint szinte nincs is település a megyénkben, ahol ez a szervezet valamilyen 

formában ne működne. Kakucson - spontán akciók formájában már régóta létezik a 

szeretetszolgálat. Laczkó Mihály atya szervezése eredményeképpen 2013. febr. 6-án 

megalakult a Katolikus Karitász Kakucsi Csoportja 9 fővel. A csoport vezetőjéül Balogh 

Jánosnét, jegyzőnek Csernák Jánosnét, pénztárosnak Fajt Antalnét választotta. 
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A megalakulást követő első összejöveteleken  - a kis lépések elve alapján - reálisnak, 

elérhetőnek tartható célokat tűztünk ki a csoport számára. Ezek között szerepelt a 

környezetünkben élő, különösen nehéz helyzetű, egyedül álló idősek, betegek felkutatása, 

lelki és -lehetőségekhez mérten - anyagi támogatása, valamint a válságos helyzetbe került 

gyermekek segítése. Eddigi  működésünk alatt a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés 

eredményeképpen 108 kg adományból 14 csomagot készítettünk és osztottunk ki, temetési 

gyorssegélyben részesült 1 fő, 30 ezer forint értékben, a kakucsi egyházközségtől kapott 

támogatásból. Használtruha-akciót szerveztünk májusban részben saját körben gyűjtött, 

részben az egyházmegyétől kapott ruhákból. Szeptemberben 20 ezer forintot oszthattunk ki 

iskolakezdési támogatás címén az egyházmegyétől kapott összegből. 

Az anyagi juttatáson túl igyekszünk lelki támogatást nyújtani pártfogoltjainknak: 

családlátogatások, imanapok, zarándoklatok alkalmával. 

A rászorultak kiszűrésében, feltérképezésében a pedagógusok, szociális munkások, 

egészségügyi dolgozók segítségére támaszkodunk. 

Szeretnénk  Kakucs Község Önkormányzatát is támogatóink közt számon tartani, hiszen 

véleményünk szerint a legilletékesebbek közé tartozik a település hivatalos szervei között. 

Karácsony közeledik. Sokak számára községünkben is a karácsony csak egy a magányosan 

eltöltött hétköznapok közt: küzdelem a hideg, az éhség, a kitaszítottság ellen. Családok, 

gyerekek, betegek, idősek számára, akiknek az ünnep nem szépíti meg életét. Gondoljunk 

rájuk, tárjuk ki szívünket, tegyünk jót! Legyen a karácsony ünnep mindenkinek! 

Kérjük az Önkormányzatot, támogassa munkánkat, hogy minél többen érezhessék  a 

gondoskodó szeretetet! Köszönjük! 

 

A Képviselők megtárgyalták a Karitász kérelmét, s mindannyian egyetértettek azzal, 

hogy legalább egy csekély összeggel, konkrétan 50.000,- Ft-tal mindenképpen támogatni 

kellene a Kakucsi Csoport karitatív tevékenységét.  

A Testület továbbá felkérte a Csoportot, hogy - az Önkormányzat által decemberben 

osztandó -, tűzifa-támogatásra való jogosultság elnyerése érdekében nevezzenek meg 

maximum 15 fő, olyan rászoruló személyt, akik a „szociális célú tűzifa-rendeletben” 

foglaltaknak megfelelnek. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a tárgyban az alábbi szövegezésű döntést hozza meg: 

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

Katolikus Karitász Kakucsi Csoportja részére - karitatív tevékenységük segítése céljából - 

50.000,-Ft, azaz ötvenezer forint támogatást nyújt az Önkormányzat 2013. évi 

költségvetéséből a pénzmaradvány terhére.  

A Testület felkéri a Csoportot, hogy - az Önkormányzat által decemberben osztandó -, tűzifa-

támogatásra való jogosultság elnyerése érdekében nevezzenek meg maximum 15 fő, olyan 

rászoruló személyt, akik a ’szociális célú tűzifa-rendeletben’ foglaltaknak megfelelnek.” 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

93/2013. (11. 19.) Határozata: 

A Katolikus Karitász Kakucsi Csoportjának támogatásáról  
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzat a 

Katolikus Karitász Kakucsi Csoportja részére - karitatív tevékenységük segítése céljából - 

50.000,-Ft, azaz ötvenezer forint támogatást nyújt az Önkormányzat 2013. évi 

költségvetéséből a pénzmaradvány terhére.  

A Testület felkéri a Csoportot, hogy - az Önkormányzat által decemberben osztandó -, tűzifa-

támogatásra való jogosultság elnyerése érdekében nevezzenek meg maximum 15 fő, olyan 

rászoruló személyt, akik a „szociális célú tűzifa-rendeletben” foglaltaknak megfelelnek. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:    polgármester 

 

 

3./ Napirendi pont:   Döntés az Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi rendeleteinek 

felülvizsgálatáról 

 

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

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

A képviselők részéről az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel nem merült fel. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben szereplő rendeletalkotási 

javaslatokról. 

 

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

alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 

A helyi szociális ellátásokról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában, a 4/A. § (1) 

bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésében, a 26. §-ában, a 32. § (1) és 

(3) bekezdéseiben, a 32/A. § (1) bekezdésében, a 33. § (1) és (7) bekezdéseiben, a 37/A. §-

ában, a 38. § (1) és (9) bekezdéseiben, a 45. § (1) és (6) bekezdéseiben, a 47. § (1) és (3) 

bekezdéseiben, a 48. § (1) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, a 86. § (1) és (2) 

bekezdéseiben és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

I. FEJEZET 

 

Általános rendelkezések 
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1. Értelmező rendelkezések 

 

1. § (1) A rendelet alkalmazásában:  

a) Kakucs Község Önkormányzata: Önkormányzat 

b) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete: Képviselő-testület 

c) Kakucsi Polgármesteri Hivatal: Hivatal 

d) Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai: Segítőszolgálat 

e) öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: nyugdíjminimum 

f) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény: Szt. 

g) A pénzbeli és természetbeli szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 

valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) 

Kormányrendelet: Kormányrendelet 

(2) E rendelet által használt fogalmak értelmezését az Szt. 4. §-ában foglaltak alapján kell 

alkalmazni.  

 

2. A rendelet célja 

 

2. § (1) E rendelet célja, hogy a Képviselő-testület – a szociális gondoskodás hatáskörébe 

tartozó feladatainak eleget téve – a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 

meghatározza az Önkormányzat által biztosított pénzbeli, természetbeni és személyes 

gondoskodást nyújtó helyi szociális ellátások formáit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, 

azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit, valamint az 

adatkezelés szabályait.  

(2) Az ellátást igénylők kötelesek arra, hogy helyzetük javítása érdekében a tőlük elvárható 

módon mindent megtegyenek. Amennyiben pedig a támogatásra szorulók élethelyzete nekik 

felróható okból következett be, életmódjuk, életvezetésük megváltoztatásával segítsék elő 

helyzetük javítását.  

(3) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az Önkormányzat, valamint annak szervei, 

az egészségügyi ellátórendszer és a civil szervezetek kötelesek együttműködni, a tudomásukra 

jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását kezdeményezni.  

 

3. A rendelet hatálya 

 

3. § (1) A rendelet hatálya a (2) – (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed Kakucs község 

közigazgatási területén élő magyar állampolgárokra, bevándoroltakra, letelepedettekre, 

hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.  

(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az 

(1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő 

országoknak a Kakucs község közigazgatási területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira 

is. 

(3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá 

a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének 

időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három 

hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a 

polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint 

Kakucs községben bejelentett lakcímmel rendelkezik, valamint  
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b) a hajléktalan személyre, amennyiben a szociális ellátás igénybevételekor 

nyilatkozatában Kakucs község közigazgatási területét jelölte meg tartózkodási 

helyeként. 

 

4. Hatásköri és eljárási rendelkezések 

 

4. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. az irányadó. 

(2) E rendeletben nem szabályozott eljárási cselekményekre a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 

rendelkezései az irányadóak. 

(3) E rendeletet az Szt.-vel, a Kormányrendelettel, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelettel együtt kell alkalmazni. 

(4) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti eljárás elektronikus 

úton nem folytatható le.  

(5) E rendelet alapján nyújtandó pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmet a 

hatályos jogszabályok szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni a Hivatalban.  

(6) A kérelemnyomtatványok igényelhetők a Hivatalban (2366 Kakucs, Fő utca 20.) és 

letölthetőek a www.kakucs.hu honlapról. 

 

5. § (1) A kérelmező köteles a családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, azokat 

igazolni. 

(2) A kérelem előterjesztésekor 

a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap 

jövedelméről, 

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén 

a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett 

jövedelem egyhavi átlagáról 

kell igazolást benyújtani. 

(3) A jövedelem valódiságát igazoló iratok különösen a következők lehetnek: a munkáltató 

által kiadott kereseti igazolás, rendszeres pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat, vagy 

a kifizetésről szóló igazoló szelvény (pl.: nyugdíjszelvény), egyéb jövedelmeknél az azokat 

megalapozó határozat, kifizetési bizonylat, igazolás, stb. Vállalkozó esetében az illetékes 

NAV igazolása a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó 

alapjáról. Amennyiben a kérelmező, illetve vele közös háztartásban élő nagykorú személy 

nem rendelkezik jövedelemmel, - kivéve, ha nappali tagozatos tanuló és ezt iskolalátogatási 

igazolással igazolja - úgy köteles kérelméhez csatolni a munkaügyi központ igazolását, hogy 

álláskeresőként nyilvántartják. 

(4) Mellőzni lehet a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a 

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

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

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

(5) E rendeletben foglalt szociális juttatások iránti kérelem esetén a jövedelem számítására és 

a jogosultság elbírálására az Szt. 10. §-ában foglaltak az irányadók. 

(6) A benyújtott igazolásban közölt jövedelem valódiságáról a kérelmező büntetőjogi 

felelősséggel nyilatkozatot tesz. 

(7) A tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállását hivatalos tudomás, vagy a támogatásban 

részesülő szülőtől (gondozótól) bekért, oktatási intézmény által kiállított igazolás, vagy - 

kivételesen - büntetőjogi nyilatkozat alapján kell megállapítani. 

(8) Ha a kérelem elbírálására vonatkozó hatáskört gyakorló szerv hivatalos tudomása vagy 

környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a becsatolt 
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jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, 

illetve saját és családja tulajdonában álló vagyonnak a fenntartási költségeit igazoló 

dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a 

jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek 

figyelembevételével vélelmezhető. 

  

6. § (1) A folyósított pénzbeli ellátás kifizetéséről a Hivatal Pénzügyi Csoportja gondoskodik 

az ellátást megállapító határozatban foglaltak szerint. Ennek formája lehet: folyószámlára 

történő átutalás, postai úton történő kézbesítés, intézményhez történő átutalás, házipénztári 

kifizetés.  

(2) A pénzbeli ellátások folyósítása utólag, legkésőbb minden hónap 5. napjáig történik meg, 

tekintettel a Kormányrendelet 6. § (3) bekezdésében foglaltakra.  

(3) Rendkívüli élethelyzetben az ellátás kifizetését azonnal elrendelheti a polgármester. 

 

7. § (1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, 

fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet az Szt. 18. §-ában előírtaknak 

megfelelő tartalommal. 

(2) Az adatkezelés, adatszolgáltatás kapcsán a hatályos jogszabályi előírásokat be kell tartani. 

 

5. Jogosulatlanul igénybevett ellátás visszafizetése 

 

8. § (1) Az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett 

ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén a visszafizetés méltányosságból 

részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés a kötelezett megélhetését 

súlyosan veszélyeztetné. 

(2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése szempontjából súlyosan veszélyezteti a 

kötelezett megélhetését a visszafizetés, amennyiben a kötelezett családjában az egy főre 

számított havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át. 

(3) Kérelemre, a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama 

azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama. 

 

6. Szociális gondoskodás rendszere 

 

9. § (1) A Képviselő-testület a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek 

teljesítését 

a) pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtásával,      

b) szociális szolgáltatások megszervezésével  

valósítja meg.  

(2) A Képviselő-testület e rendeletben szabályozza az alábbi pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokat, szolgáltatásokat: 

a) aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás),  

b) lakásfenntartási támogatás,  

c) önkormányzati segély, 

d) újszülöttek támogatása, 

e) méltányossági közgyógyellátás, 

f) hulladékszállítási díj átvállalása, 

g) köztemetés, 

h) étkeztetés,  

i) házi segítségnyújtás,  



10 

 

j) családsegítés, 

k) szociális információs szolgáltatás. 

 

10. § (1) Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó, e rendeletben meghatározott pénzbeli és 

természetbeni ellátások ügyében a Képviselő-testület a hatáskörét a szociális ügyekben eljáró 

Bizottságára, a polgármesterre és a jegyzőre ruházhatja át.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv átruházott hatáskörében hozott döntés ellen 

benyújtott jogorvoslati kérelemről a Képviselő-testület dönt. 

 

II. FEJEZET 

 

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

 

7. Aktív korúak ellátása 

(rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) 

 

11. § (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek 

és családjuk részére nyújtott ellátás.  

(2) A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg az Szt. 33. – 37/C. §-aiban 

megállapított feltételek fennállása esetén, az ott leírtak szerint. 

(3) Az aktív korúak ellátásán belül rendszeres szociális segélyt állapíthat meg a jegyző az Szt. 

37. § (1) bekezdés d) pontja alapján annak a személynek, aki az 50. életévét betöltötte és saját 

maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, kereső tevékenységet nem 

folytat és 

a) tartós munkanélküli, vagy 

b) legalább 40%-os egészségkárosodást szenvedett, azonban rokkantsági vagy 

rehabilitációs ellátás iránti kérelme határozattal elutasításra került. 

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy 

főre számított havi nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 90%-át és vagyona 

nincs.  

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott tartós munkanélkülinek minősül az, aki a 

kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év 

időtartamig együttműködött 

(6) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott egészségkárosodás mértékének igazolását a 

Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal, az ellátás igénylésének elutasításáról szóló 

rendelkezést az illetékes kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerve által kiadott 

dokumentumokkal kell igazolni. 

(7) Az aktív korúak ellátására jogosult személyek közül a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásra jogosultak az ellátás folyósításának feltételeként együttműködésre kötelesek a 

Hivatallal, az illetékes munkaügyi központ kirendeltségével - az Szt. 37. § (1) bekezdés b) – 

d) pontjában meghatározott (rendszeres szociális segélyben részesülő) személyek továbbá a 

Segítőszolgálattal is - az illetékes szervek által meghatározott módon.  

(8) Az Szt. 37. § (1) bekezdés b) – d) pontjában meghatározott személyek együttműködési 

kötelezettségük teljesítése érdekében – jelen rendelet 1. mellékletében foglalt tartalommal - 

együttműködési megállapodást kötnek a Segítőszolgálattal az Szt. 37/A. § (1) – (2) 

bekezdésében foglaltak figyelembevételével. 

 

8. Lakásfenntartási támogatás 
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12. § (1) Normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg a jegyző az Szt. 38. § (1) - (8) 

bekezdésében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak, figyelemmel arra, hogy a 

lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

(2) A lakásfenntartási támogatás megállapításának feltétele továbbá a kérelmező, vagy a 

jogosult által életvitelszerűen lakott ingatlan rendezettségének biztosítása az alábbiak 

figyelembevételével: 

a) a lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán 

tartása,  

b) az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus 

állapotának biztosítása,  

c) az ingatlan előtti járda és a járdától az úttestig húzódó területnek a gondozása, tisztán 

tartása, szemét- és gyommentesítése,  

d) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó udvar és kert rágcsálóktól, kártevőktől való 

mentesítése, 

e) az ingatlan udvarán hulladékgyűjtő edény elhelyezése és rendeltetésszerű 

használatának biztosítása, 

f) amennyiben a lakásban nincs illemhely kialakítva, a jogosult köteles az udvaron azt 

kialakítani és megfelelően rendben tartani. 

(3)  A jegyző helyszíni szemle (környezettanulmány) lefolytatása során győződik meg a 

lakókörnyezet rendezettségéről. 

(4)  Ha a lakókörnyezet a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyző 5 

napos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját – az elvégzendő 

tevékenység konkrét megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek 

teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg. 

(5) Amennyiben a kérelmező a (4) bekezdésben foglalt feltételeket nem teljesíti, a jegyző az 

Szt. 38. § (10) bekezdésében foglaltak szerint jár el. 

 

9. Önkormányzati segély 

 

13. § (1) A szociális ügyekben eljáró Bizottság a szociálisan rászorult személyt, gyermeket 

gondozó családot – figyelemmel az Szt. 45. § (1) bekezdésében foglaltakra - önkormányzati 

segélyben részesíti, ha a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 

(2) Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket, családokat indokolt 

részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak 

gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen 

betegséghez, kórházi kezeléshez, halálesethez, elemi kár elhárításához, munkanélküliséghez, a 

válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a 

gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való 

kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó 

kiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete - miatt anyagi segítségre szorulnak.  

(3) Az önkormányzati segély megállapításának feltétele, hogy   

a) egyedül élő személy esetén a havi nettó átlagjövedelme a nyugdíjminimum 200%-át, 

b) család esetén az egy főre számított havi nettó átlagjövedelmük a nyugdíjminimum 

150%-át  

ne haladja meg. 

(4) A rendkívüli élethelyzet súlyosságára tekintettel, különös méltánylást érdemlő esetben a 

(3) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól el lehet tekinteni. 
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(5) Az önkormányzati segély egyszeri összege 2.000 Ft-nál kevesebb és a nyugdíjminimum 

összegénél magasabb nem lehet, és egy naptári éven belül háztartásonként legfeljebb négy 

alkalommal adható.  

(6) A képviselő-testület önkormányzati segélyként, pénzintézeti tevékenységnek nem 

minősülő - kamatmentes kölcsön formájában nyújtható - támogatást állapíthat meg. 

(7) Az önkormányzati segély iránt benyújtott kérelem elutasítható, amennyiben a család, 

illetve az egyedülálló személy: 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,  

b) aktív korúak ellátásában, 

c) lakásfenntartási támogatásban, 

d) közmunkán munkabérben  

részesül, vagy 

e) a kérelemhez nem csatolja a csak általa személyesen beszerezhető mellékleteket,  

f) nyilatkozatában valótlan adatokat közöl. 

(8) A pénzbeli ellátás folyósítása utólag, legkésőbb minden hónap 5. napjáig történik meg. 

Rendkívüli élethelyzetben az ellátás kifizetését azonnal elrendelheti a polgármester. 

(9) Az önkormányzati segély összegéről és formájáról határozatban kell rendelkezni. A 

határozatot indokolt esetben azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani. 

(10) A polgármester önkormányzati segélyt állapíthat meg a létfenntartást veszélyeztető, 

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

baleset, betegség, gyógyszerkiváltás esetén), akiknek azonnali segítségre van szüksége a 

rendkívüli esetre tekintettel. 

 

14. § (1) Önkormányzati segély természetbeni ellátás formájában is nyújtható. Természetbeni 

ellátás különösen  

a) Erzsébet-utalvány,  

b) élelmiszer,  

c) tüzelősegély,  

d) tankönyv- és tanszervásárlás támogatása,  

e) tandíjtámogatás, 

e) közüzemi díjak megfizetéséhez történő hozzájárulás, 

f) gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás, 

g) a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. 

(2) A természetben nyújtott ellátás konkrét formájáról, módjáról a Képviselő-testület szociális 

ügyekben eljáró Bizottsága dönt. 

 

15. § (1) A polgármester az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való 

hozzájárulásként önkormányzati segélyt állapíthat meg a hozzátartozónak. 

(2) A temetés költségeihez való hozzájárulás igénylésére vonatkozó önkormányzati segély (a 

továbbiakban ezen szakasz vonatkozásában: segély) iránti kérelmet a haláleset 

bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a Hivatal szociális ügyintézőjénél. 

(3) A segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő, vagy a 

vele egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát, a kérelmező 

és családja jövedelemigazolását, továbbá az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát. 

A számlákat és a halotti anyakönyvi kivonatot a kérelmező részére - fénymásolást követően - 

vissza kell szolgáltatni.  

(4) A segély összege a mindenkori helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10-

100%-a. A helyben szokásos temetkezés legalacsonyabb költsége: 80.000 Ft. 

(5) Amennyiben a kérelmező családjában az egy főre számított havi nettó átlagjövedelem  

a) nem haladja meg a nyugdíjminimum összegét, a segély összege legalább:16.000 Ft, 
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b) a nyugdíjminimum 150 és 200%-a között van, a segély összege legalább: 12.000 Ft,  

c) meghaladja a nyugdíjminimum 200%-át, de nem éri el a nyugdíjminimum 300%-át, a 

segély összege legalább: 8.000 Ft. 

(6) A megállapított segély összegét, illetve a határozat számát az ügyintéző a számlákra 

rávezeti. 

(7) A segély nem állapítható meg annak 

a) akinek a családjában az egy főre számított nettó jövedelem eléri vagy meghaladja a 

nyugdíjminimum 300%-át,  

b) aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. 

 

10. Méltányossági közgyógyellátás 

 

16. § (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot 

megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított 

hozzájárulás az Szt. 49. – 53. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően. 

(2) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester az Szt. 50. § (3) 

bekezdésében meghatározott méltányossági közgyógyellátási igazolványra való jogosultságot 

állapít meg annak a személynek, aki szociálisan rászorult és családjában az egy főre számított 

havi nettó átlagjövedelem nem éri el a nyugdíjminimum 150%-át, egyedülálló esetén 200%-át 

és gyógyszerköltsége eléri, vagy meghaladja a nyugdíjminimum 20%-át.  

  

11. Hulladékszállítási díj átvállalása 

 

17. § (1) Az Önkormányzat a település lakossága részére rendszeres ellátásként - kérelemre - 

támogatást nyújt a települési szilárd hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatás díjának 

megfizetéséhez.   

(2) A mindenkori hulladékszállítási díjból díjfizetési kedvezményben részesül: 

a) a 70. életévét betöltött egyedülálló, az életévének betöltését követő hónap elsejétől,   

amennyiben ő az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos 

használója, 

b) az a házaspár, melynek mindkét tagja a 70. életévét betöltötte, a fiatalabbik személy 

70. életévének betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben ők az ingatlan tulajdonosai, 

haszonélvezői és egyedüli, kizárólagos használói, 

c) az a házaspár, melynek legalább egyik tagja a 70. életévét betöltötte, az életévének 

betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben ők az ingatlan tulajdonosai, haszonélvezői 

és egyedüli, kizárólagos használói, 

d) a 65. életévét betöltött egyedülálló, az életévének betöltését követő hónap elsejétől, 

amennyiben ő az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos 

használója.  

(3) Az ellátás összege: 

a) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a hulladékszállítási díj 100%-a, 

b) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a hulladékszállítási díj 75%-a, 

c) a (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott esetekben a hulladékszállítási díj 50%-

a. 

(4) A kérelmek elbírálásának hatáskörét a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.   

(5) A Képviselő-testület szociális ügyekben eljáró Bizottsága egyéb esetekben - eseti elbírálás 

alapján - a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével adhat 

díjfizetési kedvezményt. 

(6) Díjfizetési mentességben részesül továbbá kérelem alapján az az ingatlantulajdonos, 

akinek az ingatlanára nincs bejelentett természetes vagy jogi személy, és életvitelszerűen nem 
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tartózkodik ott senki. A kérelmet a Hivatalban kell benyújtani és nyilatkozni a feltételek 

fennállásáról.  

 

12. Újszülöttek támogatása 

 

18. § (1) Az Önkormányzat a gyermekük születésekor Kakucs községben állandó bejelentett 

lakcímmel rendelkező szülő(ke)t - az Önkormányzat Védőnői Szolgálatának 

közreműködésével,  legfeljebb a gyermek 6 hónapos korának betöltéséig - gyermekenként 

10.000 Ft névértékű, utalvány formájában, gyógyszertárban beváltható, babaápolási 

termékeket tartalmazó egységcsomaggal támogatja. 

(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy - az utalvány beváltása révén megvásárolt 

termékekre vonatkozóan - a gyógyszertártól igényelt számlának „Kakucs Község 

Önkormányzata, 2366 Kakucs, Fő utca 20.” névre és címre kell szólnia. 

(3) A Képviselő-testület az újszülöttek támogatásával összefüggő hatáskörét a polgármesterre 

ruházza át.   

 

13. Köztemetés 

 

19. § Az Szt. 48. §-ában megfogalmazott feltételek fennállása esetén Kakucs közigazgatási 

területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a polgármester gondoskodik.  

 

III. FEJEZET 

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

14. Szociális szolgáltatások 

 

20. § (1) Az Önkormányzat a szociális szolgáltatások közül az alábbiakat láttatja el a 

Segítőszolgálattal: 

a) az Szt. 62. §-ában meghatározott: étkeztetést, 

b) az Szt. 63. §-ában meghatározott: házi segítségnyújtást, 

c) az Szt. 64. §-ában meghatározott: családsegítést. 

(2) A szociális szolgáltatások iránti igényt a rászoruló, a házi szociális gondozó, illetve bárki, 

akinek a rászorultság tudomására jut, jelezheti a Hivatalban, vagy a Segítőszolgálatnál azzal, 

hogy ezen ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátás az igénylő kérelmére történik.  

(3) A szociális szolgáltatások igénybevétele iránti kérelmet a Segítőszolgálat vezetőjéhez kell 

benyújtani. 

(4) Az étkeztetésre való jogosultságot és a díj mértékét a Segítőszolgálat állapítja meg, és a 

házi szociális gondozó bevonásával kétévente felülvizsgálja.  

(5) Az étkeztetést a Segítőszolgálat elsődlegesen az Önkormányzat konyhájáról biztosítja 

házhozszállítással.  

(6) A házi segítségnyújtás engedélyezéséről a házi szociális gondozó által elvégzett 

környezettanulmány, valamint a kérelmező egészségi állapotáról szóló háziorvosi igazolás és 

javaslat alapján a Segítőszolgálat dönt.  

(7) A házi segítségnyújtás és a családsegítő-szolgálat igénybevétele térítésmentes.  

(8) A szociális szolgáltatások részletes szabályait Dabas Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a Segítőszolgálatnál igénybe vehető szociális szolgáltatásokról és azok térítési 

díjáról rendelkező mindenkor hatályos önkormányzati rendelete szabályozza.  

 

15. Szociális információs szolgáltatás 
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21. § (1) Az Önkormányzat szociális információs szolgáltatást nyújt a rászorultak részére a 

szociális ellátások hozzáférhetőségéről és igénybevételük módjáról.  

(2) A szociális információs szolgáltatást az Önkormányzat a Hivatal szociális és gyámügyi 

feladatokat ellátó ügyintézői útján biztosítja.  

(3) A (2) bekezdésben meghatározott személyek kötelesek írásbeli, vagy szóbeli kérelem 

alapján a kérelmezőnek felvilágosítást adni:  

a) az Szt.-ben és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és 

szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban 

aa) a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az 

igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről,  

ab) a helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások elérhetőségéről és igénybevételük 

módjáról;  

b) a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, a 

családtámogatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó 

ellátásokkal, valamint a fogyatékossággal összefüggő ellátásokkal kapcsolatban  

ba) az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv 

elérhetőségéről,  

bb) az ellátások igénybevételéhez szükséges iratokról.  

(4) A szociális információs szolgáltatás térítésmentes. 

 

IV. FEJEZET 

 

16. Szociálpolitikai kerekasztal 

 

22. § (1) Az Önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a 

szolgáltatásszervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, 

végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.  

(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai:  

1. a polgármester, 

2. a jegyző, 

3. a szociális ügyintéző, 

4. a háziorvos,  

5. a házi gyermekorvos,  

6. a védőnő, 

7. a szociális ügyekben eljáró Bizottság elnöke,  

8. a Kakucsi Általános Iskola igazgatója,  

9. a Kakucsi Kökörcsin Óvoda vezetője,  

10. a gyermekjóléti szolgálat képviselője. 

(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal legalább évente 1 alkalommal tart ülést, melynek 

előkészítése és lebonyolítása a szociális ügyekben eljáró Bizottság feladata.  

 

17. Hatályba léptető és záró rendelkezések 

 

23. § (1) A Rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.  

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

Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 4/2013. (IV. 23.) önkormányzati 

rendelete. 

(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt.-ben foglaltakat kell alkalmazni. 
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(4) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévő hirdetőtábláján 

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

 

Szalay István sk.                                           Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester                                                jegyző 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

A helyi szociális ellátásokról szóló 

17/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 

 

1. melléklete 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

beilleszkedést elősegítő programban való részvételről 

 

1.   A megállapodást kötötték: 

 

Egyrészről: az Szt. 37. § (1) bekezdés b) – d) pontjában meghatározott, rendszeres szociális 

segélyben részesülő, családsegítő szolgáltatást igénybe vevő ügyfél, akinek: 

 

neve: ………………………………………………………………………………………….. 

 

születési helye, ideje: …………………………………………………………………………. 

 

anyja neve: …………………………………………………………………………………… 

 

lakcíme: ………………………………………………………………………………………. 

 

telefonszáma: ………………………………………………………………………………… 

   

Másrészről: a dabasi székhelyű Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai (a 

továbbiakban: Segítőszolgálat) részéről: 

 

……………………………………………………………………………… családgondozó. 

                 

Az ügyfél részére megállapított rendszeres szociális segély folyósításának kezdete:  

 

20.…. év …………..………hó ……... 

 

2.  A ügyfél kötelezettségei:  

A Segítőszolgálattal közösen kidolgozott program teljesítése: 

a) A Segítőszolgálat kakucsi családgondozójával folyamatosan együttműködik.  

b) Az együttműködés időpontjait – az Önkormányzat javaslatának figyelembevételével - a 

családgondozó határozza meg és értesíti róla az ügyfelet. 

c) A vállalt feladatok teljesítése. 

d) A közösen megbeszélt időpontok betartása. 

e) A családi körülményekben, személyi adatokban történő hivatalos változásról, 

munkaviszony létesítéséről 8 napon belül tájékoztatja családsegítőjét. 

f) Adott problémája megoldásához szükséges intézményekkel való kapcsolattartás. 

http://www.kakucs.hu/
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g) Ha együttműködése kötelezettsége teljesítésében ténylegesen akadályozott, ennek okáról 

haladéktalanul, amennyiben ez önhibáján kívül nem lehetséges, az akadály elhárulását 

követő 3 munkanapon belül személyesen, írásban, vagy telefonon hitelt érdemlő módon 

köteles tájékoztatást adni.  

 

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az együttműködés megszegése a rendszeres szociális 

segély folyósításának megszüntetését eredményezi.   
 

Az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az együttműködéshez szükséges személyes adatait az 

1/2000. SZCSM rendelet alapján rögzítsék és az adatvédelemre vonatkozó hatályos 

jogszabályok betartásával kezeljék. 

 

3.  A Segítőszolgálat családgondozója által vállalt feladatok: 

a) Tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások 

formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról. 

b) Szociális, életvezetési tanácsadást nyújt. 

c) Segítséget nyújt az ügyfél számára ügyei vitelében. 

d)  Lehetőség és igény szerint természetbeni juttatásokat közvetít. 

e) Rendszeres kapcsolatot tart az ügyféllel ügyfélfogadási időben. 

f) Egyéni, vagy csoportos terápiát biztosít az ügyfél képességeinek megtartásához. 

g)  Az együttműködés megszegése esetén jelzési kötelezettség teljesítése Kakucs község 

jegyzője felé. 

 

Aláírásunkkal igazoljuk, hogy a fenti megállapodás tartalmával egyetértünk, az abban 

foglaltakat betartjuk, illetve közös egyeztetés alapján módosítjuk a vállalt feladatokat. 

 

Dátum: 20……… …………………… 

 

……………………………………….               …………………………………………… 

ügyfél          családgondozó   

 

 

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

 

 

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

alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 

A gyermekvédelem helyi szabályairól 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) és (2) bekezdéseiben, a 19. 

§ (2) bekezdésében, a 20. § (1) és (2) bekezdésében, a 20/C. § (2) és (4) bekezdésében, a 40. § 

(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
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igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. § (3) bekezdésében és a 94. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet célja 

 

1. § A rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) által az önkormányzatok számára 

meghatározott, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a 

feltételrendszert, az eljárási szabályokat, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások biztosítását szabályozza a helyi sajátosságok figyelembevételével. 

 

2. A rendelet hatálya 

 

2. §  A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 4. §-a által meghatározott azon személyekre, akik 

Kakucs község közigazgatási területén jogszerűen tartózkodnak. 

 

3. Eljárási szabályok 

 

3. § (1) Az ellátások iránti kérelmet a Kakucsi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: 

Polgármesteri Hivatal) ügyfélfogadási időben, az arra rendszeresített nyomtatványon lehet 

benyújtani. 

(2) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és családtagjai jövedelem- és vagyoni 

viszonyairól szóló igazolást, valamint a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali 

tagozatán tanuló gyermek, fiatal felnőtt esetében az oktatási intézmény igazolását a tanulói, 

hallgatói jogviszony fennállásáról.  

(3) A kérelem előterjesztésekor 

a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap 

jövedelméről, 

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén 

a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett 

jövedelem egyhavi átlagáról 

kell igazolást benyújtani. 

(4) A jövedelem valódiságát igazoló iratok különösen a következők lehetnek: a munkáltató 

által kiadott kereseti igazolás, rendszeres pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat, vagy 

a kifizetésről szóló igazoló szelvény (pl.: nyugdíjszelvény), egyéb jövedelmeknél az azokat 

megalapozó határozat, kifizetési bizonylat, igazolás, stb. Vállalkozó esetében az illetékes 

NAV igazolása a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó 

alapjáról. Amennyiben a kérelmező, illetve vele közös háztartásban élő nagykorú személy 

nem rendelkezik jövedelemmel, - kivéve, ha nappali tagozatos tanuló és ezt iskolalátogatási 

igazolással igazolja - úgy köteles kérelméhez csatolni a munkaügyi központ igazolását, hogy 

álláskeresőként nyilvántartják. 

(5) Mellőzni lehet a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a 

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

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

történt a jogosultságot érintő változást. Erről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni. 
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(6) A benyújtott igazolásban közölt jövedelem valódiságáról a kérelmező büntetőjogi 

felelősséggel nyilatkozatot tesz. 

(7) A jövedelem, a vagyon és a rendszeres pénzellátás meghatározását a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésében foglaltak 

tartalmazzák. 

(8) A pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását - a támogatást kérelmezőn kívül - 

nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó 

intézmény (természetes személy), illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi 

szervezet is kezdeményezheti. 

(9) E rendeletben nem szabályozott eljárási cselekményekre a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az 

irányadóak. 

(10) A jegyző a gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás 

biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet a Gyvt. 138. §-ában 

előírtaknak megfelelő tartalommal. 

 

II. Fejezet 

 

Pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 

alapellátások 

 

4. § Kakucs Község Önkormányzata az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:  

a) a pénzbeli és természetbeni ellátások közül:  

aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, 

ab) az óvodáztatási támogatást,  

b) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül:  

ba) a gyermekjóléti szolgáltatást. 

 

4. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

  

5. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a jegyző állapítja meg Gyvt. 19. - 20/A. 

§-aiban meghatározott feltételek fennállása esetén.  

(2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló 

eljárás részletes szabályait a Gyer. 65. - 68. §-ai tartalmazzák.  

 

5. Óvodáztatási támogatás 

 

6. § (1) Az óvodáztatási támogatást a jegyző állapítja meg a Gyvt. 20/C. §, valamint a Gyvt. 

160/A. §-aiban meghatározottak alapján. 

(2) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítására irányuló eljárás részletes 

szabályait a Gyer. 68/F. – 68/L. §-ai tartalmazzák.  

 

6. Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

7. § (1) Kakucs Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást a Társult 

Önkormányzatok ”Együtt” Segítőszolgálatai (a továbbiakban: Segítőszolgálat) fenntartásában 

működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretében biztosítja, a Kakucsi 

Polgármesteri Hivatal épületében. 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39. - 40. §-ai 

határozzák meg. 
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(3) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének módjáról a Gyvt. 31. - 32. §-ai 

rendelkeznek. 

(4) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.  

(5) Az ellátás megszűnik a Gyvt. 37/A. §-ában szabályozottak szerint. 

 

III. fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

8. § (1) E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelem helyi 

szabályairól szóló 5/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelet. 

(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt.-ben és a Gyer.-ben foglaltakat kell 

alkalmazni. 

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

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

 

Szalay István sk.                                           Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester                                                jegyző 

 

 

 

4./ Napirendi pont:   Döntés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 

rendelettervezetről  

 

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

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

A képviselők részéről az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel nem merült fel. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben szereplő rendeletalkotási 

javaslatról. 

 

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

alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

http://www.kakucs.hu/
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CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

I. Általános rendelkezések 
 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § E rendelet hatálya Kakucs Község közigazgatási területén e rendeletben meghatározott, a 

közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást elkövető természetes 

személyekre, jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre terjed ki. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

 

2. § E rendelet alkalmazásában:  

1. Önkormányzat: Kakucs Község Önkormányzata, 

2. Képviselő-testület: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 

3.  Ket.: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános  szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény, 

4. fiatalkorú: az, aki a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás elkövetésekor a 

tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat életévét még nem. 

 

3. Eljárási szabályok 

 

3. § (1)    E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályaival ellentétes 

magatartásnak minősül minden olyan magatartás, cselekmény, melyet a Képviselő-testület e 

rendeletben ekként meghatároz.  

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt - 

amennyiben az nem minősül bűncselekménynek vagy szabálysértésnek - a 14. életévét 

betöltött természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

vonható felelősségre. 

(3)    Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása, 

ha a tevékenységgel, mulasztással, vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy 

bűncselekmény valósul meg, vagy a tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot 

fenntartása esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő. 

 

4. § (1) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti közigazgatási 

hatósági eljárás hivatalból vagy bejelentés alapján indítható.  

(2) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás lefolytatása 

kizárólag hivatalból történhet. Az eljárás akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a 

közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást természetes személy, jogi személy 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. 

(3)  Az eljárás lefolytatására a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben 

meghatározott eltérésekkel. 

(4) A  közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokkal kapcsolatos 

hatáskör gyakorlását mind a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása esetében, mind a 

közigazgatási bírság kiszabása tekintetében a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át. 

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás miatt  közigazgatási  

hatósági eljárás 

a)      valamely  cselekménnyel megvalósuló,  a közösségi együttélés alapvető 

szabályaival ellentétes magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,  
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b)    mulasztásban megnyilvánuló, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes 

magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, 

c)    jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló, a közösségi együttélés alapvető 

szabályaival ellentétes magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől  

számított 6 hónapon belül indítható meg. 

 

5. § (1)  Az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól egyszázötven-ezer forintig terjedő 

közigazgatási bírság szabható ki. 

(2) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha 

önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy amennyiben az önálló jövedelemmel nem rendelkező 

fiatalkorú annak megfizetését vállalja. 

(3) A közigazgatási bírság mértékének megállapítása során figyelembe kell venni a közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát, a magatartás elkövetőjének szociális, 

vagyoni körülményeit. 

(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapítása során érvényesülnie kell a  fokozatosság 

követelményének. 

(5) Közigazgatási bírság helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés 

körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás 

várható. 

(6) Ha a fiatalkorúval szemben előreláthatólag közigazgatási bírság kiszabására kerül sor, a 

fiatalkorú meghallgatásától nem lehet eltekinteni. 

(7) A fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell. 

(8) A fiatalkorút lehetőség szerint törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni. 

(9)  A kiszabásra kerülő bírság mértékének megállapítására, kiszabására, valamint annak 

elévülésére a Ket. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(10) Az (1) bekezdésben meghatározott közigazgatási bírság megfizetését az elsőfokú 

határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, az Önkormányzat 

bírságszámlájára történő befizetés útján kell teljesíteni. 

 

II. A közösségi együttélés alapvető szabályai 

 

4. A közterületek használatára vonatkozó magatartási szabályok 
 

6. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki  

a) a helyi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló, helyi 

önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat megszegi, 

b) életvitelszerű lakhatás céljára használt ingóságait közterületen tárolja vagy helyezi el. 

 

5. A közterületek tisztántartására, a környezetvédelemre, az ingatlanok rendjére, 

közterületi reklámtevékenységre, zaj- és rezgésvédelemre vonatkozó magatartási 

szabályok 

 

7. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a 

közterületek tisztántartásáról, a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok 

rendjéről, valamint a település tisztaságáról szóló, helyi önkormányzati rendeletben foglalt 

előírásokat megszegi. 

 

6. Az állattartásra vonatkozó magatartási szabályok 
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8. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki az 

állatok tartásáról szóló, helyi önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat megszegi. 

 

7. A védett jelképek használatára magatartási szabályok 

 

9. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a 

helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről, valamint a Kakucs településnév 

használatáról szóló, helyi önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat megszegi. 

 

8. A köztemető használatára vonatkozó magatartási szabályok 

 

10. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a 

Kakucs községi temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló, helyi önkormányzati 

rendeletben foglalt előírásokat megszegi. 

 

9. A növények telepítésére vonatkozó magatartási szabályok 

 

11. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a 

fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól szóló, helyi önkormányzati 

rendeletben foglalt előírásokat megszegi. 

 

 10. A települési szilárd- és folyékonyhulladék kezelésére vonatkozó magatartási 

szabályok 

 

12. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a 

települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló, helyi 

önkormányzati rendeletekben foglalt előírásokat megszegi. 

 

11. Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjére vonatkozó magatartási szabályok 

 

13. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki az 

üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló, helyi önkormányzati 

rendeletben foglalt előírásokat megszegi. 

 

12. Önkormányzati tulajdonú utak használatának rendjére vonatkozó magatartási 

szabályok 
 

14. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a 

hat tonnánál nagyobb össztömegű járművek helyi közútra történő behajtásának 

súlykorlátozásáról szóló, helyi önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat megszegi. 

 

13. A község építészeti örökségének védelmére vonatkozó magatartási szabályok 
 

15. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a 

község építészeti örökségének helyi védelméről szóló, helyi önkormányzati rendeletben foglalt 

előírásokat megszegi. 

 

14. A házszámtáblák elhelyezésére vonatkozó magatartási szabályok 
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16. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a 

Kakucs község közterületeinek elnevezéséről, a házszámozás megállapításáról, valamint a 

házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló, helyi önkormányzati rendeletben foglalt 

előírásokat megszegi. 

 

15. A lakcím- és telephely-bejelentés szabályainak megsértésére vonatkozó magatartási 

szabályok 
 

17. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki  

a) Kakucs község területén él, és lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét három 

munkanapon belül az Önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba vétel céljából nem 

jelenteni be,  

b) Kakucs község területén kereskedelmi, telepengedély-köteles, vagy bejelentés-köteles 

tevékenységet folytat, és a tevékenység folytatását - annak megkezdését követő - 15 

napon belül az Önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba vétel céljából nem jelenti be. 

 

III. Záró rendelkezések 

 

18. § (1) E rendelet 2013. december 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést 

követően elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások 

esetén kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

 

Szalay István sk.      Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 

 

 

 

5./ Napirendi pont:   Döntés az Önkormányzat 2014. évre vonatkozó belsőellenőrzési 

tervéről 

 

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

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

A képviselők részéről az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel nem merült fel. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben szereplő határozathozatali 

javaslatokról. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

94/2013. (11. 19.) Határozata: 

Az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervéről 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el az 

Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervét: 

 

KAKUCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2014. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

 

Sor-

szá

m 

Ellenőrzött 

szerv, 

szervezeti 

egység 

Az ellenőrzés célja, 

tárgya, ellenőrzött 

időszak 

Azonosított 

kockázati 

tényezők (*) 

Az ellenőrzés 

típusa, 

módszerei (**) 

Az 

ellenőrzés 

tervezett 

ütemezése 

(***) 

Az 

ellenőrzés-

re 

fordítandó 

kapacitás 

(ellenőri 

nap) (****) 

1 

 

Polgármesteri 

Hivatal 

 

 

Igazgatási 

folyamatok 

 

Célja: a szociális 

rászorultságtól függő 

pénzbeli ellátások 

megállapításának, 

bizonylatolásának 

rendje szabályozott-e, a 

gyakorlati alkalmazás 

megfelel-e az 

előírásoknak, a rendszer 

zártsága biztosított-e, az 

állami támogatások 

igénylése szabályszerű-

e. 

 

Tárgya: szociális 

rászorultságtól függő 

pénzbeli ellátások 

 

Időszak: 2013. év 

 

- A jogszabályi 

előírások be nem 

tartásában rejlő 

kockázatok, 

dokumentáltság 

esetleges 

hiányosságai 

 

Típusa: 

Szabály-

szerűségi 

ellenőrzés 

 

Módszerei: 

 

Dokumen-

tumok, 

nyilvántartások 

szúrópróba-

szerű 

ellenőrzése 

 

 

 

2014. 

január-

február 

 

Jelentés: 

2014. 

február 28. 

 

4 belső 

ellenőri nap 

2 

 

Önkormány-

zat és 

intézményei 

 

 

Pénzügyi-

számviteli 

szabályzatok 

Célja: annak 

megállapítása, hogy az 

önkormányzat és 

intézményei pénzügyi-

számviteli szabályzatai 

a törvényi és a helyi 

sajátosságok 

figyelembevételével 

készültek-e, jogszabályi 

változásoknak 

megfelelő 

aktualizálások 

megtörténtek-e. 

 

Tárgya: pénzügyi-

számviteli szabályzatok  

 

Időszak: 2014. év, 

jelen helyzet 

 

- Szabályozat-

lanságból eredő 

kockázatok 

 

Típusa: 

Szabály-

szerűségi 

ellenőrzés 

 

Módszerei: 

 

Szabályzatok 

tartalmának 

tételes 

ellenőrzése 

 

2014. július 

 

Jelentés: 

2014. 

augusztus 

31. 

 

12 belső 

ellenőri nap 
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* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a 

kockázatelemzés dokumentumai. 

** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján. 

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 

 

Határidő:       értelemszerűen  

Felelős:           jegyző 
 

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

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

95/2013. (11. 19.) Határozata: 

A 2014. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására vállalkozás megbízása 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Vincent Auditor Számviteli 

Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t (2373 Dabas Tavasz u. 3.) a 2014. évre vonatkozó belső 

ellenőrzési feladatok ellátásával, az Önkormányzat 2014. évi ellenőrzési tervében foglaltak 

figyelembevételével.  

A Képviselő-testület a tevékenység elvégzésének költségeire az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében 300.000,-Ft + ÁFA összeget különít el. 

A Testület egyúttal felhatalmazza a Polgármester Urat, hogy a tárgyban a Kft.-vel kötendő 

szerződést az Önkormányzat nevében aláírja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester  

 

 

 

6./ Napirendi pont:   Döntés ingatlanértékesítésekhez és ingatlanvásárlásokhoz való 

hozzájárulásról 

 

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

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

A képviselők részéről az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel nem merült fel. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben szereplő határozathozatali 

javaslatokról. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

96/2013. (11. 19.) Határozata: 

Külterületi szántó és szőlő ingatlanok megvásárlására teendő ajánlattételről  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete  

 kakucsi 0132/26. hrsz-ú, 744 m2 területű, szántó művelési ágú, 

 kakucsi 0132/27. hrsz-ú, 691 m2 területű, szőlő művelési ágú, 

 kakucsi 0132/28. hrsz-ú, 666 m2 területű, szőlő művelési ágú, 

 kakucsi 0132/29. hrsz-ú, 1374 m2 területű, szántó és szőlő művelési ágú, 

külterületi ingatlanok tulajdonosai felé - a nevezett ingatlanoknak az Önkormányzat részére 

történő megvásárlása érdekében - ajánlatot tesz 450,- Ft/m
2
 vételár figyelembevételével. 

A Képviselő-testület az ingatlanok megvásárlása esetén az ingatlanok vételárát az 

Önkormányzat költségvetésében elkülöníti. 

A Képviselő-testület meghatalmazza  

- Szalay István polgármestert, hogy az ingatlanok megvásárlására vonatkozó adásvételi 

szerződést az Önkormányzat nevében megkösse, 

- Dr. Kucsera Sebestyén ügyvédet az ingatlanok megvásárlására vonatkozó adásvételi 

szerződések elkészítésével és ellenjegyzésével. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 

 

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

 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

97/2013. (11. 19.) Határozata: 

Külterületi szántó ingatlanok cseréjéhez történő hozzájárulásról  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Kakucs Község Önkormányzata 

tulajdonában álló,  

 kakucsi 0182/22. hrsz-ú, 1047 m2 területű, szántó művelési ágú, 

 kakucsi 0182/23. hrsz-ú, 1061 m2 területű, szántó művelési ágú, 

 kakucsi 0182/24. hrsz-ú, 1076 m2 területű, szántó művelési ágú, 

 kakucsi 0182/25. hrsz-ú, 1091 m2 területű, szántó művelési ágú, 

külterületi ingatlanok földcsere révén történő elidegenítéséhez hozzájárul úgy, hogy a csere 

révén a kakucsi 0132/32. hrsz-ú, 3194 m2 területű, szántó és szőlő művelési ágú, külterületi 

ingatlan tulajdonát szerezze meg az Önkormányzat. 

A Képviselő-testület meghatalmazza  

- Szalay István polgármestert, hogy az ingatlanok cseréjére vonatkozó szerződést az 

Önkormányzat nevében megkösse, 

- Dr. Kucsera Sebestyén ügyvédet az ingatlanok cseréjére vonatkozó szerződések 

elkészítésével és ellenjegyzésével. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  polgármester 
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7./ Napirendi pont:   Döntés a 2013. év végi, költségvetést érintő javaslatokról 

 

Szalay István polgármester:  
 

Az előző ülésen beszámoltam róla, hogy kb. 40 millió forint felosztható pénzkészletünk van, 

ami abból adódott, hogy egész évben nagyon visszafogottan költekeztünk. 

Az ülésen javasoltam, hogy a jövő évi biztonságos működéshez felvállalhatjuk, hogy a 40 

millió forint felét év végéig elköltjük, s a fennmaradó 20 millió forintot meghagyjuk 

tartalékként. 

Megindokolva javasoltam, hogy ebből az összegből támogassuk a falu nyugdíjasait és külön 

az önkormányzat intézményeinek nyugdíjasait karácsonyra, személyenként 5.000,-Ft-tal, 

plusz a karácsonyi ünnepségek keretében történő vendéglátásukra különítsünk el maximum 

600.000,-Ft-ot.  

Továbbá - arra való tekintettel, hogy a köztisztviselők és közalkalmazottak illetményalapja 

2008 óta nem emelkedett, valamint arra, hogy idejét sem tudjuk, mikor adtunk utoljára 

dolgozóinknak jutalmat, ezért különítsünk el a részükre átlagosan egyhavi bérüknek 

megfelelő jutalomkeretet azzal, hogy a keret személyenkénti felosztásáról majd az intézmény 

vezetője dönt. A pontos összeget azért nem tudjuk, mert az én esetleges jutalmazásomról, s 

annak mértékéről a képviselő-testület joga dönteni.  

Ezeken felül - szintén arra való tekintettel, hogy a képviselőink, bizottsági tagjaink a 

rendszerváltás óta soha nem igényelték a tiszteletdíjukat, noha joguk lett volna rá, viszont azt 

inkább bent hagyták a „közös kalapban” azzal, hogy azt is az Önkormányzat a falu 

fejlesztésére tudja felhasználni -, köszönjük meg a munkájukat egy csekély összeggel, 

úgymond karácsonyi ajándékként. 

 

A képviselők a továbbiakban tételenként megtárgyalták a polgármester úr javaslatát, az 

összegek meghatározásához, az egyes tételek kiszámításához igénybe vették a jegyző és a 

gazdasági vezető segítségét. 

A polgármester úr arra az időre, amíg az ő jutalmazásának mértékét tárgyalták, kiment 

a teremből, majd visszajött. 

 

Prohászka Csaba képviselő: 

 

Összefoglalnám a képviselők többségének javaslatát: 

- a községi nyugdíjasok, önkormányzati nyugdíjasok karácsonyi támogatására 

különítsünk el a költségvetésben 760 fő x 5.000,- Ft-ot és a vendéglátásukra 600.000,-

Ft-ot, mindösszesen 4.400.000,- Ft-ot, 

- az Önkormányzat jutalmazási keretére, melybe a polgármester úr, a képviselők, a 

bizottsági tagok, a könyvtár, a konyha, az egészségügy és a városgazdálkodás tartozik, 

összesen: 5.500.000,- Ft-ot, 

- a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére: 3.800.000,- Ft-ot, 

- az Óvoda dolgozói részére: 1.800.000,- Ft-ot, 

- az egészségház belső felújítására 5.500.000,- Ft-ot 

különítsünk el a 2013. évi költségvetésben a pénzmaradvány terhére. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Az elhangzottak alapján az alábbi határozati javaslatokat, a következő sorrendben fogom 

feltenni szavazásra: 
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1./ „Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete dönt arról, hogy a községben állandó 

bejelentett lakóhellyel rendelkező nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban részesülők, valamint 

az Önkormányzat intézményeinek nyugdíjasai részére személyenként 5.000,-Ft támogatást, a 

vendéglátásukkal együtt mindösszesen 4.400.000,- Ft-ot különít el az Önkormányzat 2013. évi 

pénzmaradványa terhére. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a község minden ingatlanához 

juttassanak el tájékoztatást a nyugdíjasok részére azzal, hogy a támogatás összege először a 

nyugdíjasok – tornacsarnokban 2013. december 2-án megtartandó – karácsonyi ünnepségén, 

a jogosultság igazolását követően vehető át, legkésőbb pedig 2013. december 20-áig a 

polgármesteri hivatalban.” 

 

2./ „Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete dönt arról, hogy az Önkormányzat 

jutalmazási keretére - melybe a polgármester, a képviselők, a bizottsági tagok, valamint a 

Könyvtár, a Konyha, az Egészségügy és a Városgazdálkodás alkalmazottai tartoznak - 

mindösszesen: 5.500.000,- Ft-ot, a Polgármesteri Hivatal alkalmazottai részére: 3.800.000,- 

Ft-ot különít el az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa terhére, míg a Kökörcsin Óvoda 

alkalmazottai részére 1.800.000,- Ft-ot javasol az óvodavezetőnek elkülöníteni az Óvoda 

költségvetéséből. 

A Testület továbbá dönt arról, hogy az Önkormányzat részére megállapított keretből a 

polgármester, az Óvoda részére meghatározott keretből az óvodavezető, a Polgármesteri 

Hivatal részére megállapított keretből a jegyző állapítsa meg saját hatáskörben a munkáltatói 

jogkörük alá tartozó egyes munkavállalóknak járó év végi jutalom összegét.” 

 

3./ „Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete dönt arról, hogy az Önkormányzat a 

2013. évi pénzmaradvány terhére - az Építéshatóság ügyintézője által készített költségvetés 

figyelembevételével - maximum 5.500.000,- Ft erejéig a Kakucs, Fő utca 156/C-D. szám alatt 

lévő, az Önkormányzat tulajdonában lévő Egészségház belső felújítását elvégezteti. 

A Testület - a költségek csökkentése érdekében - felhatalmazza a polgármester urat, hogy az 

Egészségház felújítására lehetőség szerint olyan vállalkozással kössön szerződést, amely 

legalább a munkadíj egy részével megegyező összegben megvásárol az Önkormányzattól 

külterületi ingatlant.” 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

98/2013. (11. 19.) Határozata: 

A községi és önkormányzati nyugdíjasok karácsonyi támogatásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete dönt arról, hogy a községben állandó 

bejelentett lakóhellyel rendelkező nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban részesülők, 

valamint az Önkormányzat intézményeinek nyugdíjasai részére személyenként 5.000,-Ft 

támogatást, a vendéglátásukkal együtt mindösszesen 4.400.000,- Ft-ot különít el az 

Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa terhére. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a község minden ingatlanához 

juttassanak el tájékoztatást a nyugdíjasok részére azzal, hogy a támogatás összege először a 

nyugdíjasok – tornacsarnokban 2013. december 2-án megtartandó – karácsonyi ünnepségén, a 
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jogosultság igazolását követően vehető át, legkésőbb pedig 2013. december 20-áig a 

polgármesteri hivatalban. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  polgármester 

 

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

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

99/2013. (11. 19.) Határozata: 

Az Önkormányzat és intézményeiben dolgozók jutalmazásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete dönt arról, hogy az Önkormányzat 

jutalmazási keretére - melybe a polgármester, a képviselők, a bizottsági tagok, valamint a 

Könyvtár, a Konyha, az Egészségügy és a Városgazdálkodás alkalmazottai tartoznak - 

mindösszesen: 5.500.000,- Ft-ot, a Polgármesteri Hivatal alkalmazottai részére: 3.800.000,- 

Ft-ot különít el az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa terhére, míg a Kökörcsin Óvoda 

alkalmazottai részére 1.800.000,- Ft-ot javasol az óvodavezetőnek elkülöníteni az Óvoda 

költségvetéséből. 

A Testület továbbá dönt arról, hogy az Önkormányzat részére megállapított keretből a 

polgármester, az Óvoda részére meghatározott keretből az óvodavezető, a Polgármesteri 

Hivatal részére megállapított keretből a jegyző állapítja meg saját hatáskörben a munkáltatói 

jogkörük alá tartozó egyes munkavállalóknak járó év végi jutalom összegét. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

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

 

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

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

100/2013. (11. 19.) Határozata: 

A községi és önkormányzati nyugdíjasok karácsonyi támogatásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete dönt arról, hogy az Önkormányzat a 2013. 

évi pénzmaradvány terhére - az Építéshatóság ügyintézője által készített költségvetés 

figyelembevételével - maximum 5.500.000,- Ft erejéig a Kakucs, Fő utca 156/C-D. szám alatt 

lévő, az Önkormányzat tulajdonában lévő Egészségház belső felújítását elvégezteti. 

A Testület - a költségek csökkentése érdekében - felhatalmazza a polgármester urat, hogy az 

Egészségház felújítására lehetőség szerint olyan vállalkozással kössön szerződést, amely 

legalább a munkadíj egy részével megegyező összegben megvásárol az Önkormányzattól 

külterületi ingatlant. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  polgármester 
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8./ Napirendi pont:   Tájékoztatás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával 

kapcsolatban nonprofit kft. 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 részéről az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel nem merült fel, a 

képviselők tudomásul vették és elfogadták a Pest Megyei Kormányhivatal 

Kormánymegbízottjának – a PEB/030/1809-2/2013. számon iktatott - törvényességi 

felhívásában foglaltakat. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben foglaltakról és a határozati 

javaslatról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

101/2013. (11. 19.) Határozata: 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására nonprofit kft. létrehozásának 

lehetőségéről és a tárggyal kapcsolatos törvényességi felhívásban foglaltak elfogadásáról 

  
1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi CLXXXV. 

törvényben megfogalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról való 

gondoskodást önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit kft. létrehozásával kívánja 

megoldani. 

Tekintettel arra, hogy évek óta ugyanazon cég látja el Csévharaszt és Kakucs községben is a 

kommunális hulladék elszállítását, a Képviselő-testület a nonprofit kft.-t Csévharaszt Község 

Önkormányzatával kívánja megalapítani. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy cégalapítással kapcsolatban a 

további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

2./ A Képviselő-testület a Pest Megyei Kormányhivatal 2013. november 11-én kelt, 

PEB/030/1809-2/2013. számú, hulladékgazdálkodással kapcsolatos törvényességi 

felhívásában foglaltakat elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy a felhívásban jelzett 

intézkedések megtételével kapcsolatban a Kormányhivatalt legkésőbb 2013. december 10. 

napjáig tájékoztassa. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Képviselő-testület, Polgármester 

 

 



32 

 

9./ Napirendi pont: A K&H Biztosító Zrt. vagyon- és felelősségbiztosítási ajánlatának 

megtárgyalása 

 

Szalay István polgármester:  
 

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak biztosítására, 

valamint felelősségbiztosításra 2011. február 1-jétől határozatlan időre szóló szerződést kötött 

- az ERIX Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft-n (székhely: 1096 Budapest, Vendel u. 11.) 

keresztül - az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt-vel (1091 Budapest, Üllői út 1.).  

Az Általános Iskola biztosítása idén március 1-jétől átkerült a KLIK hatáskörébe, miáltal az 

Önkormányzat által fizetendő - korábban meghatározott - díj arányosan lecsökkent.  

A díjmódosításra vonatkozó szerződés alapján 2014. január 31-éig az AEGON Biztosító Zrt. 

részére fizetendő díj összege: 349.950,-Ft/év. 

 

A helyi kirendeltséggel működő K&H Biztosító Zrt. helyi képviselője, Sashegyi Gergő 

ugyanazon tételekre, melyek tekintetében jelenleg is rendelkezünk biztosítással, a következő 

megkereséssel élt Önkormányzatunk felé: 

„Tisztelt Képviselő-testület!  

A lehetőséget megragadva – Kakucs Község Önkormányzatának biztosítási évfordulójának 

alkalmából – ajánlatom mellé (lásd mellékletben) szeretnék kiegészítő tájékoztatást adni a 

K&H Biztosító Zrt. által készített biztosítási ajánlathoz: 

Úgy vélem, hogy pontos, egzakt összehasonlításra a meglévő, valamint az ajánlott biztosítást 

illetően nincs lehetőség. Ennek ellenére törekedtünk arra, hogy az összehasonlítás lehetősége 

bizonyos mértékig lehetséges legyen. Ezért kiemelném a K&H Biztosító Zrt. által nyújtott 

különbségeket: 

- A betöréses lopás és rablás biztosítási összege megegyezik a biztosítási összeggel, 

szemben a jelen érvényben lévő biztosítási módozattal (összesen: 6870 eFt). 

- Ajánlatunk a tűzoltási és helyreállítási többletköltségeket 30000 eFt összegben szintén 

tartalmazza, de ez társaságunknál nem képezi a biztosítási összeg részét. 

- Kozkázatvállalásunk kiterjed a betörés kísérletére is. 

- Önrészesedés vagyonbiztosítás esetében 10%, de minimum 25.000 Ft. 

- A vagyon- és felelősségbiztosítás összevonásával az éves megajánlott biztosítási díj, 

éves díjfizetés esetén mindösszesen 4.864 Ft-tal több a jelenlegi, még nem indexált 

biztosítás díjánál. Ennek oka a „betöréses lopás és rablás” kockázatára vállalt 

biztosítási összeg a Társbiztosító 500 eFt-os limitjével szemben. 

- Felelősségbiztosítási ajánlatunk szolgáltatói felelősség-kiegészítő biztosítást nem 

tartalmaz, mivel a szolgáltatás igényének oka az ajánlatkészítés idejében nem állt 

rendelkezésemre. (Ezt szükség esetén a későbbiekben pótolni tudom.) 

Minden egyéb kritérium és feltétel megegyezik a jelenlegi, meglévő biztosítási ajánlattal 

annak érdekében, hogy a szolgáltatások típusa és mértéke a legcsekélyebb módon legyen 

eltérő. 

Ajánlatomat annak reményében nyújtom be, hogy a szolgáltatás mértékét is szem előtt tartva 

hozzák meg döntésüket. Figyelmükbe ajánlom, hogy amennyiben az általam javasolt ajánlat 

bármely pontját nem kívánják igénybe venni, az értelemszerűen a díjtételt csökkenti.” 

 

Tekintettel arra, hogy a K&H Biztosító Zrt. a jelenlegi biztosítónknál kedvezőbb feltételekkel 

tud ajánlani mindenre kiterjedő biztosítást, valamint arra, hogy a Zrt. helyi képviselője 

Kakucs Község Önkormányzatának fizeti meg az iparűzési adót, ami évente egyáltalán nem 

elhanyagolható tétel, javaslom, hogy a Képviselő-testület mondja fel a jelenlegi biztosítóval a 

szerződést - amennyiben a felmondásnak nincs adminisztratív, vagy jogi akadálya -, s a 
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biztosítási fordulótól, vagyis 2014. február 1-jétől az Önkormányzat a K&H Biztosító Zrt.-vel 

kösse meg az új szerződést a benyújtott ajánlatuk alapján. 

 

A képviselők egyetértettek az elhangzottakkal, kérdés nem merült fel. 

 

Szalay István polgármester:  
 

A tárgyban az alábbi határozati javaslatot fogom feltenni szavazásra: 

„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szalay István 

polgármestert, hogy - amennyiben a felmondásnak adminisztratív, vagy jogi akadálya nincs - 

az Önkormányzat jelenlegi vagyon- és felelősségbiztosítását a biztosítási évfordulóval, vagyis 

2014. február 1. napjától - az ERIX Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft-n (székhely: 1096 

Budapest, Vendel u. 11.) keresztül - az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.-vel 

(1091 Budapest, Üllői út 1.) mondja fel. 

 

A Képviselő-testület dönt arról, hogy - a jelenlegi biztosítás megszűntét követően - 2014. 

február 1. napjától - határozatlan időre - a K&H Biztosító Zrt.-vel (1095 Budapest, Lechner 

Ödön fasor 9., helyi képviselő: Sashegyi Gergő) kíván vagyon- és felelősségbiztosítási 

szerződést kötni az Önkormányzat intézményei, dologi eszközei, illetve alkalmazottai 

tekintetében a Zrt. ajánlattételi felhívásának megfelelően, mely szerződés megkötésére 

felhatalmazza Szalay István polgármestert. 

A Zrt. ajánlata 2014. évre vonatkozóan, éves díjfizetés esetén: 357.814 Ft, mely összeget a 

Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében elkülöníti.” 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

102/2013. (11. 19.) Határozata: 

Az Önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosítására vonatkozó új szerződés 

megkötéséhez való hozzájárulásról 

  
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szalay István 

polgármestert, hogy - amennyiben a felmondásnak adminisztratív, vagy jogi akadálya nincs - 

az Önkormányzat jelenlegi vagyon- és felelősségbiztosítását a biztosítási évfordulóval, vagyis 

2014. február 1. napjától - az ERIX Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft-n (székhely: 1096 

Budapest, Vendel u. 11.) keresztül - az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.-vel 

(1091 Budapest, Üllői út 1.) mondja fel. 

 

A Képviselő-testület dönt arról, hogy - a jelenlegi biztosítás megszűntét követően - 2014. 

február 1. napjától - határozatlan időre - a K&H Biztosító Zrt.-vel (1095 Budapest, Lechner 

Ödön fasor 9., helyi képviselő: Sashegyi Gergő) kíván vagyon- és felelősségbiztosítási 

szerződést kötni az Önkormányzat intézményei, dologi eszközei, illetve alkalmazottai 

tekintetében a Zrt. ajánlattételi felhívásának megfelelően, mely szerződés megkötésére 

felhatalmazza Szalay István polgármestert. 

A Zrt. ajánlata 2014. évre vonatkozóan, éves díjfizetés esetén: 357.814 Ft, mely összeget a 

Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében elkülöníti. 

 

Határidő:  a határozatban foglaltak szerint 

Felelős:  polgármester 
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10./ Napirendi pont: Egyebek… 

 

A képviselők részéről témaként vetődött fel a januári Böllérfesztivál. 

Megkérdezték a polgármester úrtól, hogy a főszervezők jelezték-e már az 

Önkormányzat felé, - vagyis van-e hivatalos tudomásunk arról -, hogy a fesztivált 

mégsem a községi sportpályán, hanem a Kakucs-Ringen tervezik megtartani.  

Erről a tényről többen hallomásból értesültek, míg mások a Facebook-on megjelent 

plakátokon szereztek róla tudomást. 

A polgármester úr elmondta, hogy a szervezők közül senki nem tájékoztatta arról, hogy 

bármin is változtatni szeretnének. 

A képviselők részéről felmerült, hogy feltételezhető, hogy a főszervezők azért nem 

kívánják igénybe venni a helyi sportpályát, mert nem szeretnék, hogy az Önkormányzat 

– a támogatása fejében – feltételül szabja, hogy a rendezvényre olyan személyek is 

kilátogathassanak, akiket egyébként nem szívesen látnának. 

 

A képviselők a témát alaposan átbeszélték, majd Szalay István polgármester úr az 

elhangzott véleményekből az alábbi szövegezésű határozati javaslatot tette fel 

szavazásra: 

„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete arra való tekintettel, hogy a Kakucson, 

2014. január 11-én megtartandó Böllérfesztivál főszervezői nem tájékoztatták az 

Önkormányzatot a helyszín egyoldalú megváltoztatásáról - vagyis a Fesztiválnak a községi 

sportpálya területe helyett a Kakucs-Ringre történő átviteléről -, abban állapodtak meg, hogy 

az előző ülésen hozott, 91/2013. (10. 31.) számú határozatukat visszavonják azzal, hogy ha a 

főszervezők újból felkeresik az Önkormányzatot a Böllérfesztivál támogatása ügyében, a 

tárgyalást új alapokra helyezik, s a tárgyban új döntést hoznak.” 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

103/2013. (11. 19.) Határozata: 

A Böllérfesztivál támogatása ügyében hozott 91/2013. (10. 31.) Határozat visszavonása 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete arra való tekintettel, hogy a Kakucson, 

2014. január 11-én megtartandó Böllérfesztivál főszervezői nem tájékoztatták az 

Önkormányzatot a helyszín egyoldalú megváltoztatásáról - vagyis a Fesztiválnak a községi 

sportpálya területe helyett a Kakucs-Ringre történő átviteléről -, abban állapodtak meg, hogy 

az előző ülésen hozott, 91/2013. (10. 31.) számú határozatukat visszavonják azzal, hogy ha a 

főszervezők újból felkeresik az Önkormányzatot a Böllérfesztivál támogatása ügyében, a 

tárgyalást új alapokra helyezik, s a tárgyban új döntést hoznak. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Képviselő-testület 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Szalay István polgármester:  
 

A Foresee Kutatócsoport tagjai érdeklődnek, hogy igényli-e a Testület, hogy a községünkben 

eddig végzett munkájukról év végén beszámoljanak a Testület előtt? 

 

A Testület tagjai egyöntetűen azon a véleményen voltak, hogy nem igénylik, hogy a 

Képviselő-testület előtt külön beszámoljanak munkájukról, hiszen az év folyamán a 

Kutatócsoport tagjai jónéhány rendezvényt, összejövetelt tartottak már, ahol a 

képviselők majd mindegyike jelen volt, s így megismerte munkájukat. 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

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

 

  

 Kmf. 

 

 

Szalay István       Farkasné Szabó Mária 

polgármester                                                    jegyző 

 

 

 

 

Dr. Kendéné Toma Mária     Marton Ilona 

képviselő, hitelesítő                                         képviselő, hitelesítő   

 

 

 

 


