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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottsága,  

valamint 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2014. szeptember 12-ei üléseire 

 

Tárgy:  Döntés Kakucs község Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetési 

beszámolójáról és a 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról 

 

Előterjesztő:   Szalay István polgármester 

 

Előkészítő:   Benkovics Edina gazdasági vezető 

 

Szavazás módja:  határozat esetén egyszerű, rendelet esetén minősített többség 

 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § (1) 

bekezdése szerint: a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi 

helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás 

tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a 

költségvetési egyenleg alakulását. 

 

Az alábbi táblázatok alapján tájékoztatom Önöket az Önkormányzat és az intézményei 

költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonként történő 2014. I. félévi 

alakulásáról, összehasonlítva a tervet a tényekkel: 

 

Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 
2014. I. félévi 

tényleges 

Önkormányzat működési 

támogatásai  
        136 573 384 Ft         104 971 798 Ft  

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről  
          17 700 000 Ft             9 752 890 Ft  

Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről  
          80 590 000 Ft                           0 Ft  

EU-s támogatás              80 590 000 Ft                           0 Ft  

Közhatalmi bevételek            67 137 000 Ft           27 891 012 Ft  

Helyi adók                54 706 000 Ft            22 125 974 Ft  

Gépjárműadó                9 981 000 Ft              4 213 524 Ft  

Működési bevételek            51 153 000 Ft          20 520 027 Ft  

Felhalmozási bevételek            15 821 511 Ft                          0 Ft  

Működési célú átvett pénzeszközök                             0 Ft                  90 000 Ft  

Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök  
                            0 Ft            1 381 818 Ft  
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KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN:  
        368 974 895 Ft         164 607 545 Ft  

Hitel-, kölcsönfelvétel 

államháztartáson  kívülről  
          31 912 487 Ft                         0 Ft  

Belföldi értékpapírok bevételei                              0 Ft                            0 Ft  

Maradvány igénybevétele            30 867 999 Ft                           0 Ft  

Belföldi finanszírozás bevételei          106 350 000 Ft          41 476 888 Ft  

Külföldi finanszírozás bevételei                              0 Ft                            0 Ft  

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN:  
        169 130 486 Ft           41 476 888 Ft  

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN: 

        538 105 381 Ft         206 084 433 Ft  

    

Kiadási jogcímek 2014. évi előirányzat 
2014. I. félévi 

tényleges 

Működési költségvetés kiadásai          379 169 384 Ft         190 463 751 Ft  

Felhalmozási költségvetés kiadásai          123 684 000 Ft             6 468 538 Ft  

Tartalékok            35 252 000 Ft                           0 Ft  

Általános tartalék              18 319 000 Ft                            0 Ft  

Céltartalék              16 933 000 Ft                            0 Ft  

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 

ÖSSZESEN  
        538 105 384 Ft        196 932 289 Ft  

Hitel-, kölcsöntörlesztés 

államháztartáson kívülre  
                           0 Ft                           0 Ft  

Belföldi értékpapírok kiadásai                              0 Ft                           0 Ft  

Belföldi finanszírozás kiadásai                              0 Ft               186 763 Ft  

Külföldi finanszírozás kiadásai                              0 Ft                          0 Ft  

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 

ÖSSZESEN: 
                            0 Ft               186 763 Ft  

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 

ÖSSZESEN:  

        538 105 384 Ft        197 119 052 Ft  

 

Áht. 34. §-a szerint: „(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő 

bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) 

és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. 

 

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a 

helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti 

átcsoportosítást. 
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(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány 

rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében 

módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. 

 

(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 

többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a 

képviselő-testületet tájékoztatja. 

 

(5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-

átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése 

szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 

határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.  

 

A tárgyévi költségvetés módosítását leginkább az alábbiak teszik szükségessé: 

 

1. Bevételek változása:    + 35.423  e Ft 

1.1. Központi előírások miatti összegek megérkezése 

  - közcélú foglalkoztatás, 

  - szociálpolitikai ellátások igénylései 

1.2. Munkaügyi központtól kapott támogatás megérkezése 

 1.3. A működési bevételek I. félévi alakulása 

 

2. Kiadások változása:    + 35.423  e Ft 

2.1. A képviselő-testület által év közben hozott határozatok átvezetése a költségvetésen  

2.2. Közcélú foglalkoztatottak részére kifizetett munkabérek és járulékok 

2.3. Szociálpolitikai ellátások kifizetése 

 

Az előirányzat-módosítási javaslatot részletesen lásd a 2. számú határozati javaslatban. 

 

Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés 1. módosításához 

 

I.  BEVÉTELEK   

 

Az Önkormányzat 2014. évi bevétele 572.126.564.- Ft-ban számszerűsíthető, melyből a 

ténylegesen felhasználható bevétel 464.256.938.- Ft, az intézményi finanszírozás 107.869.626.- 

Ft. 

 

A bevételek az Önkormányzat és intézményei tekintetében a módosított elő irányzathoz képest 

36%-ra teljesültek.  

 

A működési bevételek 41 %-ra, a felhalmozási bevételek 24 %-ra teljesültek.  

 

Az önkormányzat 2014. évi bevétele 572.126.564.- Ft-ban számszerűsíthető, melyből a 

ténylegesen felhasználható bevétel 464.256.938.- Ft, az intézményi finanszírozás 107.869.626.- 

Ft. 

 

Bevételi oldal az alábbi részletezést tartalmazza: 

Az Önkormányzat működési bevételeit a közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek,  

az államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök alkotják.  

 

I/1. A helyi adóknál - a várható 2013. évi teljesítésekre alapozva - 67.077.000.- Ft összeggel 

számoltunk az alábbi táblázat szerinti bontásban: 
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Adónem  (e/Ft-ban) 

Magánszemélyek kommunális adója 3.806 

Vállalkozók kommunális adója - 

Iparűzési adó 50.900 

Gépjárműadó 9.981 

Pótlékok, bírság, mezőőri járulék 1.040 

Talajterhelési díj 1.350 

Összesen: 67.077 

 

I/2.  Normatívák:   

 

Központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásunk, a normatív állami hozzájárulások 

összege, mely 2014. évben: 169.010.938.- Ft  

 

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásaként havonként igényeljük a különböző 

jogcímeken kifizetett segélyek, jövedelempótló ellátások összegének jogszabály szerint 

meghatározott hányadát a Magyar Államkincstár központosított rendszerén keresztül. 

 

I/3. Finanszírozási bevételek: jelenleg nem rendelkezünk az állam által engedélyezett hitellel. 

Terveink szerint 2014. évben 31.912.488.- Ft fejlesztési célú hitelt tervezünk a szennyvíztisztító, 

az óvodabővítés, a sportöltöző és az egészségház felújítási munkálatainak (önrészének) 

fedezetére. 

 

Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit tárgyi eszközök értékesítésből, Európai Uniós 

támogatásokból, egyéb forrásból átvett pénzeszközökből terveztük.  

 

I/4. Az intézményi működési bevételeknél 52.553.234.- Ft, a felhalmozási bevételnél:  

15.835.512.- Ft összeget számszerűsítettünk.  

 

Átvett pénzként - a korábbi évekhez hasonlóan - az OEP-től kapott támogatás is szerepel.  

 

I/5. Maradvány igénybevételére:  29.577.766.- Ft áll  rendelkezésre. 

 

II.  KIADÁSOK    

 

A kiadások az Önkormányzat  és intézményei tekintetében összesen a módosított előirányzathoz 

képest 34 %-ra, ezen belül a működési kiadások 46 %-ra, a felhalmozási kiadások  

5 %-ra teljesültek.  

 

A kiadások nagyságrendjének meghatározásánál – figyelembe véve természetesen az előzőekben 

felvázolt forráslehetőségeket – elsődlegesnek tekintettük a település, az intézményhálózat 

működtetésének biztosítását, jogszabályban előírt kötelezettségeink teljesítését, a Képviselő-

testület 2014. évet érintő döntéseit.  Mindezek eredményeként a jelenleg reálisan számba 

vehető kiadási szint  572.126.564.- Ft-ban került meghatározásra az alábbiak szerint: 

 

II/1.  Működési kiadások 

 

Az Önkormányzat működési kiadásait a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és 

hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások  

alkotják.  

 

A működési kiadások összességében 414.245.564.- Ft-ot tesznek ki. 

 

A.) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok és kiadásaik: 
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                  Civil szervezetek- sport támogatása, 

rendezvények:                8.777.000 Ft 

                  Településtisztaság: 23.803.000 Ft  

                  Konyha: 32.615.244 Ft  

                  Ingatlanok   1.564.000 Ft 

                   Önk. jogalkotási feladatai:  32.267.384 Ft 

                  Városgazdálkodás: 44.677.881 Ft  

                  Közvilágítás           6.900.000Ft 

                  Gyermekorvos: 11.547.000 Ft  

                  Védőnő:   4.274.603 Ft 

                  Szociális feladatok: 28.674.778 Ft  

                  Könyvtár:   7.999.964 Ft 

                  Köztemető-fenntartás: 26.000 Ft 

B.)               Költségvetési szervek és kiadásaik: 

                  Kökörcsin Óvoda             62.475.244 Ft 

                  Polgármesteri Hivatal 52.840.840 Ft  

 

II/2. Felhalmozási kiadások: 

 

Az Önkormányzat felhalmozási a beruházási és felújítási kiadások, és az egyéb felhalmozási célú 

kiadások alkotják.  

 

Felhalmozási jellegű kiadásokra a költségvetésben 122.505.366.- Ft-os összeget 

számszerűsítettünk.  

Ez az összeg tartalmazza a fejlesztési kiadásainkat, konkrétan az óvodabővítés munkálatait 

Áfával együtt és a felhalmozási célra átadott pénzeszközeinket, többek között az Építéshatóság, 

az „Együtt” Segítőszolgálat, a Háziorvosi ügyelet támogatásait. 

 

II/3.  Adósságszolgálat: 

Az éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó bevétel (67.077.000 + 

23.842.694) éves előirányzatának 50%-a lehet, azaz előreláthatólag 45.459.847 Ft.  

 

II/4. Tartalékok: 

Tartalék címén 2014-ben 18.319.000 Ft általános tartalékot és további 16.933.000 Ft beruházási 

céltartalékot képeztünk. Az általános tartalék összege a félév során 114.000.- Ft-tal csökkent, 

ezáltal az általános tartalék 18.205.871 Ft-ra csökkent, 16.933.000 Ft beruházási céltartalékot az 

Egészségház belső karbantartási munkálataira terveztük be, melynek felhasználása 2014. II. 

félévében fejeződik be. 

 

II/5. Finanszírozási kiadás:  
Terveink szerint 2014. évben 31.912.488. Ft fejlesztési célú hitelt terveztünk, 2014. I. félévében 

nem történt hitelfelvétel, így ezzel kapcsolatos kamatkiadásunk sem keletkezett. 

 

II/6.  Hiány: 

A Működési hiány mértéke összesen: 0 Ft. Az Önkormányzatnak fejlesztési hiánya nem lehet!  

 

Összegezve 

A takarékos gazdálkodás eredményeként az Önkormányzat az I. félévben felmerült fizetési 

kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, likvid hitel felvételére nem került sor.  

Kiemelkedő fontosságú a fegyelmezett gazdálkodás folytatása és a rendelkezésre álló 

előirányzatok maradéktalan betartása a második félévben.  
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Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, az 

előirányzat-módosítási javaslatot, illetve annak figyelembevételével a 2014. évi költségvetés 

módosításáról szóló rendelettervezetet megvitatni, majd a határozati, illetve a 

rendeletmódosítási javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 

 

 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2014. évi költségvetési rendelete módosításához 

 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:  

 

I. Társadalmi hatás: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatások, a 

támogatásértékű bevételek, a pénzmaradvány igénybevételének változása miatt. A rendeletben 

foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.  

 

II. Gazdasági, költségvetési hatásai: Az önkormányzat fizetőképességének megtartása.  

A 2014. évi előirányzat módosítása révén Kakucs Község Önkormányzatának a bevételei és 

kiadásai 35.423 e Ft-tal növekednek. 

 

III. Környezeti következményei: nem releváns.  

 

IV. Egészségi következményei: nem releváns. 

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: nem releváns. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) – (5) 

bekezdéseiben foglaltak teszik indokolttá a jogszabály megalkotását. 

Az Áht.-ban foglalt rendelkezések megsértése jogszabálysértést von maga után.  

 

VII. Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
a feltételek biztosítottak.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a 

jogszabály indokolása is. 

1. Határozati javaslat: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (09. 12.) Határozata: 

Az Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési beszámolójáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

az Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési beszámolóját 

572.126.564,-Ft összegű módosított bevételi és kiadási előirányzattal, 

206.084.433,-Ft összegű teljesített bevétellel, 

197.119.052,-Ft összegű teljesített kiadással,  

32.885.057,-Ft önkormányzati, 

158.378,- Ft polgármesteri hivatali és 

3.534.981,- Ft óvodai záró pénzkészlettel 

elfogadja. 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  polgármester, gazdasági vezető 
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2. Határozati javaslat: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (09. 12.) Határozata: 

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak 1. módosításáról 

 

A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el az Önkormányzat 2014. évi költségvetése 1. 

módosításához a 2014. június 30-áig terjedő időszakra vonatkozó előirányzat-módosítást: 

 

Részletesen az előirányzat-számlák tartalma: 

 

2014. 06. 30. Előirányzat-módosítás 

KAKUCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

    

Ei.számla Megnevezés  Kiadás    Bevétel  

K1101/1 Alapilletmény           399 397 Ft    

K2/1 Szociális hozzájárulási adó           107 837 Ft    

K511/4125 Mazsorett csoport támogatás             50 000 Ft    

K512/1 Tartalékok előirányzata           143 000 Ft    

K915/22 Közp.irány.szervi műk.tám.foly/Hivatal           262 382 Ft    

K915/23 Közp.irány.szervi műk.tám.foly/Óvoda             15 367 Ft    

B115/2 Bérkompenzáció/2013/               175 514 Ft  

B115/3 E-Útdíj               143 000 Ft  

B116/1 Bérkompenzáció/2014/               609 469 Ft  

B12/59 Egyéb a kp-i kv-t megillető elvonás, bef                 50 000 Ft  

B36/11 Igazgatási szolgáltatási díj                 60 000 Ft  

B36/28 Helyi adópótlék, adóbírság   -             60 000 Ft  

B52/21 Lakótelek értékesítés   -        1 381 818 Ft  

B73/21 Áll.t.tul.nem pü.váll.felh.átvett pénze.            1 381 818 Ft  

K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja             12 000 Ft    

K45/27 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás        2 293 376 Ft    

K46/21 Lakásfenntartási támogatás        2 205 450 Ft    

K48/21 Rendszeres pénzbeli szociális segély        1 170 310 Ft    

K502/1 Költségvetési maradvány visszafizetése           170 000 Ft    

K502/3 Felh.nem eng.többletbev.befizetése             16 763 Ft    

K506/61 Helyi önk.kv.sz.működ.c.tám./Építéshatós -     1 200 000 Ft    

K512/1 Tartalékok előirányzata -        198 763 Ft    

K62/33 Egyéb épületbeszerzés -   67 130 000 Ft    

K67/1 Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA -   23 916 000 Ft    

K71/33 Egyéb épület felújítása      67 130 000 Ft    

K74/2 Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA      23 916 000 Ft    

K915/22 Közp.irány.szervi műk.tám.foly/Hivatal        1 200 000 Ft    

B113/5 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás            2 293 376 Ft  

B113/6 Rendszeres szociális segély            1 170 310 Ft  

B113/7 Lakásfenntartási támogatás            2 205 450 Ft  

K1101/1 Alapilletmény      17 339 839 Ft    

K2/1 Szociális hozzájárulási adó        4 681 752 Ft    

B16/32 Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.          22 021 591 Ft  
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K1101/1 Alapilletmény           162 100 Ft    

K2/1 Szociális hozzájárulási adó             43 767 Ft    

K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások             50 000 Ft    

K42/23 Pénzbeli óvodáztatási támogatás           140 000 Ft    

K45/27 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás           784 894 Ft    

K46/21 Lakásfenntartási támogatás           877 050 Ft    

K48/21 Rendszeres pénzbeli szociális segély           587 698 Ft    

K915/23 Közp.irány.szervi műk.tám.foly/Óvoda             27 877 Ft    

B113/4 Óvodáztatási támogatás               140 000 Ft  

B113/5 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás               784 894 Ft  

B113/6 Rendszeres szociális segély               587 698 Ft  

B113/7 Lakásfenntartási támogatás               877 050 Ft  

B116/1 Bérkompenzáció/2014/               233 744 Ft  

B403/2 ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele                 51 140 Ft  

B408/29 ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek               533 574 Ft  

B63/1 Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz                 50 000 Ft  

B8131/1 Előző évi kv-i maradv.általános tartalék   -           584 714 Ft  

K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA -        378 000 Ft    

K352/1 Kiszáml.egyenes adóz.érték.term.ÁFA bef            378 000 Ft    

K512/1 Tartalékok előirányzata -            7 366 Ft    

K64/1 Egyéb gép, berendezésbeszerzés               4 640 Ft    

K67/1 Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA               2 413 Ft    

K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA                  313 Ft    

K2/1 Szociális hozzájárulási adó -        115 570 Ft    

K2/4 Táppénz hozzájárulás           115 570 Ft    

K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA -        178 000 Ft    

K352/1 Kiszáml.egyenes adóz.érték.term.ÁFA bef            178 000 Ft    

K512/1 Tartalékok előirányzata -     1 520 210 Ft    

K62/1 Termőföld beszerzés           805 200 Ft    

K64/1 Egyéb gép, berendezésbeszerzés           563 000 Ft    

K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA           152 010 Ft    

B16/1 Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.          23 663 289 Ft  

B16/32 Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.   -      23 663 289 Ft  

B36/11 Igazgatási szolgáltatási díj                 22 080 Ft  

B404/341 Önkorm.lakások lakbérbevétele                 69 140 Ft  

B408/29 ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek                 88 873 Ft  

B410/99 Egyéb különféle működési bevételek               107 481 Ft  

B8131/1 Előző évi kv-i maradv.általános tartalék   -           287 574 Ft  

K1101/1 Alapilletmény             81 600 Ft    

K2/1 Szociális hozzájárulási adó             20 381 Ft    

K45/27 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás           371 208 Ft    

K46/21 Lakásfenntartási támogatás           433 530 Ft    

K48/21 Rendszeres pénzbeli szociális segély           293 849 Ft    

K915/22 Közp.irány.szervi műk.tám.foly/Hivatal             48 006 Ft    

K915/23 Közp.irány.szervi műk.tám.foly/Óvoda             12 700 Ft    

B113/5 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás               371 208 Ft  
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B113/6 Rendszeres szociális segély               293 849 Ft  

B113/7 Lakásfenntartási támogatás               433 530 Ft  

B116/1 Bérkompenzáció/2014/               162 687 Ft  

K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak           488 000 Ft    

K331/4 Víz- és csatornadíjak           541 448 Ft    

K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA           277 953 Ft    

K512/1 Tartalékok előirányzata -     1 394 425 Ft    

K915/22 Közp.irány.szervi műk.tám.foly/Hivatal             87 024 Ft    

ÖSSZESEN:     32 603 370 Ft         32 603 370 Ft  

 

Részletesen az előirányzat-számlák tartalma: 

2014.06.30. Előirányzat-módosítás 

KAKUCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

    

Ei.számla Megnevezés  Kiadás    Bevétel  

K1101/1 Alapilletmény           206 600 Ft    

K2/1 Szociális hozzájárulási adó             55 782 Ft    

B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás             262 382 Ft  

K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés           200 000 Ft    

K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés -        100 000 Ft    

K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés -        100 000 Ft    

K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés           100 000 Ft    

K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés -        100 000 Ft    

K506/6 Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás        1 200 000 Ft    

B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás          1 200 000 Ft  

K61/2 Szellemi termékek beszerzése             10 000 Ft    

K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA               4 000 Ft    

B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás               14 000 Ft  

K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja           720 000 Ft    

K123/8 Reprezentációs kiadások             48 000 Ft    

K2/1 Szociális hozzájárulási adó           174 960 Ft    

K2/3 Egészségügyi hozzájárulás             15 432 Ft    

K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó               9 144 Ft    

K312/2 Irodaszer, nyomtatv.beszerzés             82 367 Ft    

K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés             74 452 Ft    

K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés/repi -            9 375 Ft    

K313/2 Göngyölegbeszerzés             26 202 Ft    

K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA               4 276 Ft    

B16/1 Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.          1 145 458 Ft  

K337/2 Pénügyi, befektetési szolg.díjak             47 472 Ft    

K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak              46 800 Ft    

K355/1 Dologi kiadások:Helyi adók,vám,illet.bef             40 000 Ft    

K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai -          40 000 Ft    

B408/29 ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek                 4 688 Ft  

B410/6 Egyéb költség-visszatérítés                 2 560 Ft  

B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás               87 024 Ft  
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K1101/1 Alapilletmény             37 800 Ft    

K2/1 Szociális hozzájárulási adó             10 206 Ft    

B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás               48 006 Ft  

ÖSSZESEN:       2 764 118 Ft         2 764 118 Ft  

 

Részletesen az előirányzat-számlák tartalma: 

2014.06.30. Előirányzat-módosítás 

KAKUCSI KÖKÖRCSIN ÓVODA 

    

Ei.számla Megnevezés Kiadás  Bevétel 

 K1101/1   Alapilletmény              12 100 Ft    

 K2/1   Szociális hozzájárulási adó                3 267 Ft    

 B816/2   Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás                15 367 Ft  

 K331/1   Villamosenergia szolg. díjak  -            2 000 Ft    

 K355/2   Díjak, egyéb befizetések kiadásai                2 000 Ft    

 K1101/1   Alapilletmény              22 000 Ft    

 K2/1   Szociális hozzájárulási adó                5 877 Ft    

 B403/1   ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele              665 520 Ft  

 B63/1   Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz                40 000 Ft  

 B8131   Előző évi kv-i maradvány igénybevétele    -         705 520 Ft  

 B816/2   Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás                27 877 Ft  

 K337/2   Pénzügyi, befektetési szolg.díjak              25 712 Ft    

 K337/9   Egyéb üzemeltetési szolgáltatások            522 531 Ft    

 K64/1   Egyéb gép, berendezés beszerzés  -        548 243 Ft    

 K337/2   Pénzügyi, befektetési szolg.díjak              25 712 Ft    

 K337/9   Egyéb üzemeltetési szolgáltatások            522 531 Ft    

 K64/1   Egyéb gép, berendezés beszerzés  -        548 243 Ft    

 K1101/1   Alapilletmény              10 000 Ft    

 K2/1   Szociális hozzájárulási adó                2 700 Ft    

 B816/2   Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás                12 700 Ft  

ÖSSZESEN:            55 944 Ft              55 944 Ft  

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  polgármester, gazdasági vezető 
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Rendeletalkotási javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2014. (IX. …..) önkormányzati rendelete 

Kakucs Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 

1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) 

és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

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

bevételek és kiadások évközbeni változása miatt Kakucs Község Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetését jelen rendeletben foglaltak szerint 

módosítja. 

 

2. § A Kakucs Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 10.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését 

 

572.126.564 Ft költségvetési bevétellel, 

572.126.564 Ft költségvetési kiadással, 

állapítja meg.”  

 

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

Szalay István sk.       Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester  jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a 2014. szeptember 12-ei ülésére 

 

Tárgy:  Nemzetiségi szavazatszámláló bizottsági tagok és szavazatszámláló 

bizottsági új tag, póttagok megválasztása 

 

Előterjesztő: Szalay István polgármester 

 

Előkészítő: Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  minősített többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

 A 2014. október 12-ére kitűzött nemzetiségi önkormányzati választást Kakucs községben is 

feltehetően le kell bonyolítani, mivel a nemzetiségek jogairól szól 2011. évi CLXXIX. törvény 

242. § (2) bekezdése szerint „ A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános 

választását megelőzően a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor 

kell kitűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma - a legutolsó 

népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott 

adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint - a huszonöt főt eléri……”. 

Kakucson a 2011. évi népszámlálás során 48 fő vallotta magát német, és 197 fő roma 

származásúnak. 

A Ve. XV. fejezete határozza meg a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásra 

vonatkozó különös rendelkezéseket. A jogszabály úgy fogalmaz, hogy meghatározott 

kivételekkel a Ve. I.-XII. fejezetének rendelkezéseit a nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásán is alkalmazni kell. A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a Nemzeti 

Választási Bizottság, a területi választási bizottság, a helyi választási bizottság és a 

szavazatszámláló bizottság működik.  

Tekintettel arra, hogy a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság megválasztásának 

időpontjára vonatkozóan a Ve. nem tartalmaz speciális szabályokat, a nemzetiségi választáson 

működő szavazatszámláló bizottságot is a Ve. 24. § (1) bekezdésének megfelelően, azaz az 

országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás 

előtti huszadik napig meg kell választani.  

A Ve. 312. §-a szerint valamennyi nemzetiség számára közös szavazókör szolgál. A 

szavazókör szavazatszámláló bizottságának megválasztása is a Képviselő-testület hatásköre.  

A Ve. 14. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a szavazatszámláló bizottság legalább 5 

tagból áll. A Ve. 311. § (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásán a választási bizottságba a jelölő szervezet nem bízhat meg tagot. (Azt viszont a 

törvény szövege nem rögzíti, hogy a jelölt sem bízhat meg tagot, azért javasoljuk 3 tag és 2 

póttag megválasztását.) 

Az azon nemzetiséghez tartozó jelölőszervezet, amelynek települési önkormányzati 

választására a településen sor kerül, a szavazóhelyiségbe egy megfigyelőt bízhat meg. 

Megfigyelő csak a központi névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként nyilvántartott 

választópolgár lehet.  

A nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottságának csak az őszi nemzetiségi 

önkormányzati választás során lesz feladata, a nemzetiségi szavazókör helye az Általános Iskola. 

A szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi 

névjegyzékben szereplő választópolgár lehet választott tagja; aki az országgyűlési képviselők 

választásán jelöltként indulhat.  
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Nem lehet tagja a szavazatszámláló bizottságnak a köztársasági elnök, a háznagy, 

képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a 

Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint a jelölt.  

Nem lehet a bizottság választott tagja az előzőkben foglaltakon túl párt tagja, a 

választókerületben jelöltet állító jelölőszervezet tagja, a választókerületben induló jelölt 

hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 

államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a 

választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel 

kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.  

 

Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjait 

az alábbi határozati javaslatban megjelölt jelöltek személyében válassza meg. 

 

1. Határozati javaslat: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../2014. (09. 12.) Határozata: 

A Kakucsi Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva - a Kakucs községi 800. 

számú nemzetiségi szavazókör Szavazatszámláló Bizottságába az alábbi személyeket választja 

meg: 

 

Tagnak: 

1. Kárpáti Jánosné    Kakucs, Fecske utca 17.  

2. Horváth Györgyné    Kakucs, Malomkert utca 8.  

3. Tóthné Vágány Ildikó    Kakucs, Fő utca 218. 

Póttagnak: 

4. Oláhné Tóth Borbála    Kakucs, Fő utca 216. 

5. Horváth Andrea    Kakucs, Dózsa György utca 8. 

szám alatti lakosokat. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Jegyző 

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

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 21-én választotta meg 

a település 3 szavazókörében a szavazatszámláló bizottságok tagjait, póttagjait.  

Arra való tekintettel, hogy az akkor megválasztott tagok, póttagok közül 2 személy 

lemondott tisztségéről, valamint a póttagok közül néhány személy a fenti határozati javaslat 

alapján bekerülne a nemzetiségi SZSZB-be, ezért helyettük a Testületnek új szavazatszámláló 

bizottsági tagokat kell megválasztania. Személyükre az alábbi határozati javaslat szerint teszek 

javaslatot: 
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2. Határozati javaslat: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../2014. (09. 12.) Határozata: 

A Szavazatszámláló Bizottságok új tagjának, póttagjainak megválasztásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva - a Kakucs községi 

Szavazatszámláló Bizottságok megüresedett tagi, póttagi helyeinek betöltésére az alábbi 

személyeket választja meg: 

a) a II. számú Szavazatszámláló Bizottság (helye: Kökörcsin Óvoda) tagjának: 

1. Tóth Mihályné    Kakucs, Fő utca 218. 

b) települési szintű póttagnak: 

1. Béki Jánosné     Kakucs, Dózsa György utca 16/A. 

2. Pucsinszki Péterné    Kakucs, Rónay György utca 53. 

3. Fajka Szilvia     Kakucs, Fő utca 70. 

4. Bobák Beáta      Kakucs, Fecske utca 30/A. 

szám alatti lakosokat. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jegyző 

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

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a fenti határozati javaslatokban foglalt döntések elfogadása esetén 

- figyelembe véve a Testület 21/2014. (02. 21.) számú Határozatában foglaltakat is - a helyi 

Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak összetétele az alábbiak szerint alakul: 

 

I. számú Szavazatszámláló Bizottság (helye: Általános Iskola) tagjai: 

1. Kecskés István (elnök)   Kakucs, Kossuth u. 10/B. 

2. Kucsák Istvánné (elnökhelyettes)  Kakucs, Rónay Gy. u. 33. 

3. Strupka Borbála    Kakucs, Fő u. 220. 

II. számú Szavazatszámláló Bizottság (helye: Kökörcsin Óvoda) tagjai: 

1. Maczákné Kocsis Györgyi (elnök)  Kakucs, Virág u. 7. 

2. Svébis Mihályné (elnökhelyettes)    Kakucs, Gizella u. 82. 

3. Tóth Mihályné     Kakucs, Fő utca 218. 

III. számú Szavazatszámláló Bizottság (helye: Egészségház) tagjai: 

1. Greman Lászlóné (elnök)   Kakucs, Fő u. 206. 

2. Liszkai Mária (elnökhelyettes)  Kakucs, Fő u. 124.  

3. Csernák Ferencné    Kakucs, Fő u. 120.  
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Szavazatszámláló bizottsági póttagok (településszinten): 

1. Nagy Henrietta    Kakucs, Rónay Gy. u. 28.  

2. Béki Jánosné     Kakucs, Dózsa Gy. u. 16/A. 

3. Pucsinszki Péterné    Kakucs, Rónay Gy. u. 53. 

4. Fajka Szilvia     Kakucs, Fő u. 70. 

5. Beliczki Györgyné    Kakucs, Fő u. 106. 

6. Simon Ferenc      Kakucs, Monori út 8. 

7. Horváth János     Kakucs, Fecske u. 45. 

8. Bobák Beáta      Kakucs, Fecske u. 30/A. 

szám alatti lakosok. 

 

800. számú Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság (helye: Általános Iskola) tagjai: 

1. Kárpáti Jánosné tag    Kakucs, Fecske utca 17. 

2. Horváth Györgyné tag   Kakucs, Malomkert utca 8.  

3. Tóthné Vágány Ildikó tag   Kakucs, Fő u. 218. 

4. Oláhné Tóth Borbála póttag   Kakucs, Fő u. 216. 

5. Horváth Andrea póttag   Kakucs, Dózsa Gy. u. 8. 

(A bizottságok tagjai az elnököt, elnökhelyettest az alakuló ülésükön saját tagjaik sorából maguk 

választják.) 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

  

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

a 2014. szeptember 12-ei ülésére 

 

Tárgy: Döntés a 2014/2015. nevelési évben indítandó óvodai csoportok 

létszámának maximális létszámtól való eltérésének 

engedélyezéséről  

Előterjesztő:    Szalay István polgármester 

Előkészítő:    Farkasné Szabó Mária jegyző 

Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 25. § (7) bekezdése 

2013. szeptember 1-jétől a fenntartó hatáskörébe utalta az óvodai csoportokra megállapított 

maximális létszám 20%-kal való átlépésének engedélyezését függetlenül az indított csoportok 

számától.  

Az Nktv. 25. § (7) bekezdése szerint:  

„Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és 

átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg.  

Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a 

nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz 

százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, 

ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.” 

 

Ennek megfelelően a 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok maximális 

létszámtól való eltérésének engedélyezése a fenntartó hatásköre.  

 

A Nkt. 4. sz. melléklete szerint az óvodai csoportok maximális létszáma 25 fő lehet.  

 

Javasoljuk mind a 4 óvodai csoportra vonatkozóan megadni a létszámtól való eltérésre az 

engedélyt, mert előreláthatólag év közben valamennyi csoportban meg fogja haladni a 

gyermekek száma a törvény által engedélyezett létszámot.  

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kökörcsin Óvoda részére 

engedélyezze a maximális létszám 20%-kal való átlépését.  

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (……..) Határozata: 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda maximális csoportlétszáma megemelésének engedélyezéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján, figyelemmel a törvény 4. mellékletében foglaltakra - 

engedélyezi, hogy a Kakucsi Kökörcsin Óvoda a 2014/15. nevelési évben valamennyi csoport 

esetén a maximális 25 fős gyermeklétszámtól maximum 20 százalékkal eltérhessen.  

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Óvodavezető 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a 2014. szeptember 12-ei ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda közötti munka- és 

feladatmegosztás rendjéről szóló Megállapodás jóváhagyásáról  

 

Előterjesztő: Szalay István polgármester 

 

Előkészítő: Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  minősített többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 10. § (4) 

bekezdése alapján „a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt 

költségvetési szerv a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban 

(továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) rögzíti”.  

Az Önkormányzat fenntartásában lévő Kökörcsin Óvoda pénzügyi és gazdálkodási feladatait a 

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja látja el 2013. január 1-től.  

 

Arra való tekintettel, hogy a munkamegosztási megállapodást az irányító szerv (Képviselő-

testület) hagyja jóvá, kérem a tisztelt Képviselőket, hogy a mellékelt munka- és feladatmegosztás 

rendjéről szóló megállapodást jóváhagyni szíveskedjenek.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../2014. (...........) Határozata: 

A Polgármesteri Hivatal és az Óvoda közötti munka- és feladatmegosztás rendjéről szóló 

megállapodás jóváhagyásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen határozat 

mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a Kakucsi Polgármesteri Hivatal, mint önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzárendelt Kakucsi Kökörcsin Óvoda, mint 

önállóan működő költségvetési szerv közötti, a munka- és feladatmegosztás rendjéről szóló 

megállapodást.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Jegyző, Óvodavezető 
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A …./2014. (09. 12.) KT. Határozat melléklete: 

 

MUNKA- ÉS FELADATMEGOSZTÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről a Kakucsi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mint 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  

székhely: 2366 Kakucs, Fő utca 20. 

adószám: 15441269-1-13  

képviseli: Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

másrészről a Kakucsi Kökörcsin Óvoda (a továbbiakban: Óvoda), mint önállóan működő 

költségvetési szerv 

 székhely: 2366 Kakucs, Székesi út 3. 

adószám: 16797934-1-13  

képviseli: Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető 

mint az alapító által meghatározott feladatok ellátásáért felelős szervezetek (a továbbiakban 

együtt: szerződő felek) között.  

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT.) végrehajtására 

kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban ÁMR.) 10. § (4) - (6) bekezdései 

alapján a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét (a továbbiakban: munkamegosztási 

megállapodás) a szerződő felek az alábbiakban határozzák meg.  

 

I. Általános rendelkezések: 

 

1. A megállapodás megkötésének alapvető célja, hogy biztosítsa a vonatkozó jogszabályok 

betartását és a felek között a hatékony együttműködés során egyértelműen rögzítésre kerüljenek 

a feladat-, hatás- és felelősségi körök megosztása.  

 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az Óvoda szakmai, döntésjogi rendszerét, önálló jogi 

személyiségét és felelősségét.  

 

3. A megállapodásban rögzített szervezetekről az alapító az alapító okiratokban rendelkezett. 

Mindkét jogi személy (szervezet) önálló Szervezeti Működési Szabályzattal rendelkezik, melyet 

a Képviselő-testület fogadott el és hagyott jóvá.  

 

4. A Képviselő-testület a Hivatalt, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet 

jelölte ki, hogy az önállóan működő Óvoda pénzügyi-gazdasági feladatait ellássa.  

 

5. A Hivatal köteles ellátni mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és 

személyi feltételei az Óvodánál nincsenek meg.  

 

6. A megállapodás a következő területekre terjed ki:  

- közreműködés a Képviselő-testület által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési 

szervenkénti elosztásában, összesítésében,  

- javaslattétel, illetve közreműködés a létszám-előirányzat jóváhagyása tekintetében,  

- irányelv, iránymutatás készítése a költségvetés felhasználására vonatkozóan, beleértve a 

létszámmal és a személyi juttatásokkal való gazdálkodást is,  

- javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -

törlési és -felhasználási jogkörök gyakorlása tekintetében,  

- az ellátandó szakmai alapfeladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi feltételek 

biztosításának szervezése, irányítása és ellenőrzése,  
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- a végrehajtásában a tevékenységek folyamatos figyelemmel kísérése, továbbá a jóváhagyott 

költségvetési előirányzatok, illetve az azokból ellátandó feladatok teljesülésének veszélyeztetése 

esetén intézkedés kezdeményezése a Képviselő-testületnél,  

- közreműködés a beszámoló értékelésében, felülvizsgálatában,  

- javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-maradványának jóváhagyása tekintetében, 

ideértve a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználási céljának, 

rendeltetésének felülvizsgálatát is,  

- közreműködés a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzététele, illetve a 

kérelemre történő szolgáltatása végrehajtásának irányításában. 

 

7. Jelen munkamegosztási megállapodás (az egyes részletes eljárásokat rögzítő és az Óvodára is 

kiterjesztett szabályzatokban előírt módon) hatálya kiterjed a felek valamennyi szervezeti 

egységére vonatkozóan:  

- a költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatmegosztással, 

- előirányzatok módosításával, felhasználásával,  

- a kötelezettségvállalás, az utalványozás, az érvényesítés, a szakmai teljesítés és az ellenjegyzés 

rendjével,  

- a felek részére használatba átadott illetve – saját jogon – önálló tulajdonát képező ingó és 

ingatlanvagyon üzemeltetésével, fenntartásával, működtetésével, a vagyon használatával, 

hasznosításával,  

- a felek beruházásaival,  

- a munkaerő-gazdálkodásával,  

- a készpénz kezelésével,  

- a beszámolási kötelezettség teljesítésével, a beszámoló jóváhagyásával,  

- a belső ellenőrzéssel, a belső ellenőrzési feladatok ellátásával,  

- a feladat- és hatáskörébe tartozó adatszolgáltatással összefüggő feladatokra,  

- az információszolgáltatás, a fenntartóval való kapcsolattartás rendjére.  

 

8. A Hivatal a Pénzügyi Csoportja útján biztosítja a szabályszerű gazdálkodás feltételeit, amelyet 

elsősorban érvényesítési és pénzügyi ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a 

gazdasági folyamatokba beépített belső ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosít.  

 

9. A kötelezettségvállalási, utalványozási és teljesítésigazolási jogkört az intézményvezető a IV. 

pont szerint gyakorolja.  

 

10. A kötelezettségvállalás nyilvántartása a Hivatal feladata.  

 

11. A számviteli könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően 

elkülönüljenek egymástól az Óvoda gazdasági eseményei.  

 

12. A vagyonnyilvántartás körébe tartozó tárgyi eszközökre vonatkozó nyilvántartást a Hivatal 

vezeti. Az Óvoda javaslatot tesz a selejtezésre, a szabályzatban rögzítettek szerint elvégzi a 

leltározást, a leltár kiértékelését a Hivatal végzi el.  

 

13. A személyi juttatásokra vonatkozó nyilvántartást munkáltatói jogból adódóan mind a Hivatal, 

mind az Óvoda saját maga kezeli. A személyekkel kapcsolatos bérnyilvántartást az Óvoda, míg a 

személyi juttatások felhasználásával kapcsolatos nyilvántartást a Hivatal vezeti.  

 

14. A Hivatal a költségvetés teljesítéséről folyamatosan tájékoztatja az Óvodát.  

 

15. Az Óvoda által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási rendszere 

tekintetében az Óvoda vezetője, míg az egyéb pénzügyi információ szolgáltatása tekintetében a 

Hivatal gazdasági vezetője a felelős.  
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16. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati 

szabályozások eljussanak az Óvodához, és segíti azok gyakorlati végrehajtását.  

 

17. Az Óvoda bankszámlával és adószámmal rendelkezik, bevallásait a Hivatal készíti el.  

 

18. A készpénzfizetési számlák kifizetése az intézményi házipénztárban történik a 

készpénzkezelési szabályzat alapján és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával.  

 

19. A felek közötti megállapodás végrehajtásában elsősorban az alábbi jogszabályok az 

irányadók:  

- ÁHT.  

- ÁMR.  

- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: ÁHSZ.).  

 

II. Költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatellátás és munkamegosztás rendje: 

 

1. A költségvetési tervezés szakmai és szervezési feladata magában foglalja:  

a) a tervezési követelmények, előfeltételek, előírások és módszertan megállapítását, illetve 

érvényesítését,  

b) a költségvetési keretszámokkal és szakmai követelményekkel összhangban a szakmai 

feladatellátás meghatározását,  

c) az éves költségvetés megvalósítási és teljesítménytervének kidolgozását.  

 

2. A költségvetési tervezés számszaki feladatai magukban foglalják:  

a) a költségvetési kiadások, bevételek, támogatások előirányzatainak,  

b) a költségvetés finanszírozási tervének,  

c) a költségvetési szerv létszám-előirányzatának, feladatellátása tárgyi feltételeinek,  

d) a feladatellátást jellemző mutatószámok (kapacitás-, feladat-, teljesítmény- és 

eredménymutatók) körének, illetve értékeiknek kidolgozását és megállapítását.  

 

3. A Hivatal az Óvoda rendelkezésére bocsátja mindazokat a dokumentumokat, adatokat és 

információkat, amelyek alapján az Intézmény a következő évi költségvetése tervezésének 

alapdokumentumait el tudja készíteni.  

 

4. A Hivatal jogosult felülvizsgálni az Óvoda által összeállított költségvetési javaslatot annak 

érdekében, hogy ténylegesen a vonatkozó jogszabályok és az irányító szerv által elrendelt módon 

készült-e, és elkészíti az előírt összesítéseket.  

 

5. A Hivatal jogosult az Óvoda költségvetési tervezésére vonatkozó iratokba betekinteni, és a 

pénzügyi, munkaügyi, személyzeti iratok helyességét számszaki, formai és tartalmi szempontból 

ellenőrizni.  

 

6. Az Óvoda  

a) megvizsgálja a szakmai koncepciók megvalósításához és az intézményi működéshez 

rendelkezésre álló szervezeti, anyagi, személyi feltételeket, valamint azok bővítésének, illetve 

szűkítésének szükségességét, lehetőségeit;  

b) előzetesen megtervezi:  

- a tervezett hatékonyságnövelés (szakmai eredményesség, gazdaságosság) követelményének 

érvényesítésével a várható többletforrások elosztását;  

- javaslatot dolgoz ki a kiadásokat, illetve a bevételeket befolyásoló intézkedésekre, ideértve a 

jogszabályok szükséges módosítását is,  

- felújítási, felhalmozási, beruházási, karbantartási javaslatot (tervet) dolgoz ki a hatékony 

működés figyelembevételével.  
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7. Az Óvoda a tervezés során az előirányzat-felhasználási tervhez köteles meghatározni az 

előirányzatok várható bevételeinek arányában a teljesíthető kiadásokat, beleértve a korábbi 

időszakról áthúzódó fizetési kötelezettségeket.  

 

8. Az Óvoda az elemi költségvetést az általa elkészített adatok alapján küldi meg a Hivatal 

részére a jogszabályban rögzített, vagy a Hivatal által előírt időpontig.  

 

9. A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után felfekteti az előirányzat-nyilvántartásokat 

kormányzati funkciók szerinti, kiadás-nemenkénti bontásban és egyezteti az Óvodával.  

 

10. Az Óvoda költségvetésének jóváhagyásáról a Hivatal értesíti az intézményvezetőt.  

 

III. Az előirányzatok módosítása, felhasználása: 

 

1. Az Óvoda előirányzatainak irányító szervi hatáskörbe tartozó változtatását a Polgármester 

jogosult kezdeményezni a Képviselő-testületnél, azonban a változtatás kezdeményezéséhez az 

Óvoda vezetőjének egyetértése szükséges. 

 

2. Az Óvoda saját előirányzat-módosítást kezdeményezhet – a Hivatal felé történő írásbeli 

tájékoztatása mellett – a bevételi előirányzatának többletéből.  

 

3. A kiemelt, illetve az irányító szerv által meghatározott előirányzatokat a Hivatal csak 

jogszabály, illetve az irányító szerv előírásai szerint módosíthatja. Előirányzat-maradványt 

terhelő kifizetés tárgyévi előirányzat terhére nem teljesíthető.  

 

4. Az Óvoda a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást 

hajthat végre, melyről köteles nyilvántartást vezetni és a módosításról a Hivatalt folyamatosan 

írásban értesíteni.  

 

5. A Képviselő-testület által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az Óvoda és a 

Hivatal vezetője együttesen felelős.  

 

6. Ha az Országgyűlés az állami támogatások, hozzájárulások előirányzatait zárolja, csökkenti, 

törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a 

költségvetési rendelet módosítását.  

 

IV. Az előirányzat felhasználása: 

 

1. Az Óvoda – figyelemmel valamennyi kötelezettségvállalására – kizárólagosan helytállni 

tartozik azért, ha nem képes, illetve nem tudja időarányosan finanszírozni a tárgyévi működési 

kiadásokat.  

 

2. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az intézmény finanszírozási igényét hetente 

nyújtja be a Hivatalhoz, amelynek felülvizsgálata után a támogatás leutalása is hetente történik.  

 

3. Az előirányzatok készpénzben történő felhasználása:  

a) Az Óvoda vezetője által kijelölt személyek a Hivatal által készített és az Óvodára is 

kiterjesztett Pénzkezelési Szabályzatban rögzített módon és mértékben készpénzt vehetnek fel. A 

Pénzkezelési Szabályzat rögzíti továbbá a felvett készpénzzel kapcsolatos elszámolási, 

nyilvántartási kötelezettségeket. 

b) Készpénzfelvétel igényelhető az egyes személyi juttatásokra, a készlet- és kisértékű 

eszközbeszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű 

szolgáltatási kiadások teljesítésére.  
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4. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az Óvoda bankszámlaforgalmát saját 

költségvetési elszámolási számláján keresztül, készpénzforgalmát a házipénztárból felvett 

elszámolási előlegből bonyolítja le.  

 

5. Kötelezettségvállalás rendje:  

a) A kötelezettségvállalás részletes eljárási szabályait a Hivatal által készített és az Óvodára is 

kiterjesztett Gazdálkodási Szabályzat tartalmazza.  

b) Az Óvoda nevében a feladatok ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési 

kötelezettséget vállalni (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) a Hivatal gazdasági vezetőjének 

(illetve az általa kijelölt személy) pénzügyi ellenjegyzését követően az Óvoda vezetője vagy az 

általa a Gazdálkodási Szabályzatban írásban felhatalmazott személyek (a továbbiakban: 

kötelezettségvállaló) jogosultak.  

c) A kötelezettségvállalás előirányzat-felhasználási tervét – figyelembe véve az Óvoda részére 

jóváhagyott költségvetési kiadásokat is – a Hivatal készíti el.  

 

6. Az utalványozás rendje:  

Utalványozásra az intézményvezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. 

 

7. Az ellenjegyzés rendje:  

a) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa 

írásban felhatalmazott személy jogosult.  

b) A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt köteles 

meggyőződni arról, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a 

kötelezettségvállalásnak.  

c) A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot 

tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait írásban közli az Óvoda 

vezetőjével. Ennek ellenére a kötelezettségvállaló írásban utasíthatja a pénzügyi ellenjegyzőt 

ellenjegyzésre, aki köteles az utasításnak eleget tenni. E tényről azonban haladéktalanul értesíti a 

Polgármestert. 

 

8. Az érvényesítés rendje:  

Az érvényesítés az okmány utalványozása előtt történik. Érvényesítést minden esetben a 

gazdasági vezető, vagy az általa írásban felhatalmazott, a Hivatal állományába tartozó, pénzügyi 

végzettséggel rendelkező köztisztviselő végezhet.  

 

9. A szakmai teljesítés rendje:  

A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni, 

szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, 

megállapodás teljesítését, illetve végrehajthatóságát, mely feladat az Óvoda hatásköre. A 

szakmai teljesítés igazolásának módjáról és az azt végző személyek kijelöléséről az Intézmény 

vezetője rendelkezik a Hivatal által készített és az Óvodára is kiterjesztett Gazdálkodási 

Szabályzat alapján.  

 

10. Az összeférhetetlenségi előírásokat valamint az átengedett hatásköröket a Hivatal által 

kiadott és az Óvodára is kiterjesztett Gazdálkodási Szabályzat tartalmazza.  

 

V. Az Óvoda tulajdonában, használatában lévő ingó és ingatlanvagyon üzemeltetése, 

fenntartása, működtetése, a vagyon használata, hasznosítása: 

 

1. Az Óvoda köteles a rábízott vagyonnal rendeltetésszerűen gazdálkodni, annak állagát, értékét 

megőrizni, védeni, lehetőség szerint a vagyon értékét növelni.  

 

2. A Hivatal teljeskörűen ellátja az Óvoda feladat-és hatáskörébe tartozó és a feladatok 

érdekében a használatába átadott vagy tulajdonát képező vagyonelemek, szükséges eszközök, 
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szolgáltatások nyilvántartását, számviteli elszámolását a Hivatalnál rendszeresített számítógépes 

programban.  

 

3. Az Óvoda köteles az általa használt helyiségek használatával összefüggésben keletkezett 

energiahordozók folyamatos felhasználásáról, megrendeléséről, illetve a beszerzésekről a 

Gazdálkodási Szabályzatban rögzített eljárást figyelembe venni.  

 

4. Az Óvoda köteles a használatába átadott vagy tulajdonát képező vagyontárgyak folyamatos, 

eseti, illetve ütemterv szerinti karbantartásáról gondoskodni, mely során köteles a Gazdálkodási 

Szabályzatot és a karbantartási, felújítási tervet figyelembe venni.  

 

5. Az Óvoda köteles az immateriális javak, tárgyi eszköznek minősített eszközeinek leltározását, 

állományváltozását a Hivatal által meghatározott időben és a Leltározási Szabályzatban rögzített 

módon végrehajtani.  

 

6. Az Óvoda köteles a kisértékű eszköznek minősített eszközök nyilvántartását és leltározását a 

Hivatal által meghatározott időben és a Leltározási Szabályzatban rögzített módon végrehajtani.  

 

VI. A beszámolási kötelezettség teljesítése, a beszámoló jóváhagyása: 

 

1. A Hivatal készíti el – teljeskörűen, határidőre – az Óvodára vonatkozó beszámolót 

valamennyi, a külön pénzügyi jogszabályokban (ÁHT., ÁMR., ÁHSZ.) meghatározott 

mellékleteivel együtt.  

 

2. A Hivatal az Óvoda pénzügyi beszámolójának az összeállításáért csak az általa jelen 

megállapodásban és a Hivatal szabályzataiban rögzített mértékig felel.  

 

3. Az Óvoda szakmai beszámolóját saját maga készíti el és küldi meg a Hivatal részére, a Hivatal 

által megjelölt időpontig.  

 

4. Az Óvoda vezetője, illetve az általa kijelölt személyek jogosultak a tárgyévi gazdálkodásáról 

szóló beszámoló pénzügyi, számviteli, munkaügyi részéről részletes információt kérni, illetve a 

kapcsolattartók által, előre egyeztetett időpontban ellenőrizni. Az Óvoda vezetője köteles az 

esetleges eltéréseket írásban rögzíteni, melyet a Jegyző felülvizsgál és dönt az észrevételek 

elfogadásáról és annak függvényében (esetleges módosítás vagy elutasítás) az Óvoda vezetője 

köteles a beszámolót aláírni.  

 

VII. Analitikus nyilvántartások vezetése, illetve adatszolgáltatás: 

 

1. A számvitel részét képező analitikus nyilvántartási rendszer valamennyi területét a Hivatal 

teljeskörűen, egyedileg és összevontan is kialakítja. A rendszerszerűen kialakított pénzügyi-

számviteli nyilvántartások kialakítását a Hivatal által kiadott és az Óvodára is kiterjesztett 

Számviteli Politika és Számlarend rögzíti, melyet az Óvoda köteles figyelembe venni és annak 

megfelelően eljárni.  

 

2. Az Óvoda által ellátott, külön szakmai, ágazati feladatellátással összefüggő – külön, ágazati 

jogszabályokban meghatározott és a gazdálkodástól független – nyilvántartások pontos, 

határidőben történő vezetése, illetve az egyes statisztikai nyilvántartások felügyeleti szerv felé 

történő megküldése az Óvoda kizárólagos feladata.  

 

VIII. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás: 

 

1. Az Óvoda vezetője  részben önálló bérgazdálkodási jogkört gyakorol. Ennek keretében az 

álláscserékből keletkezett bérmegtakarítást, továbbá a távollétek miatti bérmaradványt az eredeti 
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rendszeres személyi juttatások előirányzatának a költségvetési rendeletben szabályozott 

mértékéig használhatja fel szabadon, a Képviselő-testület külön engedélyező határozata nélkül.  

 

2. A Képviselő-testület által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az Óvoda 

önállóan gazdálkodik.  

 

3. A feladatelmaradásból származó kiadási előirányzat-megtakarítások felhasználására csak a 

Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.  

 

4. A havi előirányzatokhoz viszonyított teljesítésekről kormányzati funkciónként, a rendszeres 

személyi juttatások esetében kiadás-nemenkénti bontásban a létszám- és bérnyilvántartást a 

Hivatal vezeti.  

 

5. Az Óvoda készíti el a saját dolgozóival kapcsolatos munkaügyi anyagot, amit részben 

személyi anyagként is kezel. A munkaügyi anyagoknak alakilag, tartalmilag a jogszabályoknak 

meg kell felelniük, amelyért az intézményvezető felel.  

 

IX. Információszolgáltatás: 

 

1. A pontos és rendszeres információszolgáltatás mindkét fél érdeke és feladata, így a 

határidőhöz kötött információszolgáltatás elmaradása esetén a Jegyző írásban felszólítja az 

Óvoda vezetőjét az információk mielőbbi pótlására és felhívja figyelmét a hiányos információ- 

és adatszolgáltatásból fakadó következményekre.  

 

2. Az Óvoda részéről a kapcsolattartással megbízott személy a mindenkori intézményvezető. A 

Hivatal részéről a kapcsolattartással megbízott személy/ek körét a Hivatal köztisztviselőinek 

munkaköri leírása tartalmazza.  

 

3. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a megállapodásban rögzített információk 

gyors és naprakész áramoltatása, illetve az ún. tervezés, gazdálkodás, beszámolás területein 

jelentkező feladatok egységes megoldása érdekében az alábbi időpontok szerint szakmai 

egyeztetést tartanak:  

a)  költségvetési koncepció-készítéséhez, költségvetés tervezéséhez a tárgyévet megelőző év 

szeptemberétől folyamatosan, a Hivatal által megjelölt időpontokban,  

b) központi költségvetési támogatás-lemondáshoz, pótigényléshez, a mindenkori költségvetési 

törvényhez igazodva, a Hivatal által meghatározott időpontokban.  

c) Az előirányzat módosításához az alábbi időpontokban:  

- május 25-ig,  

- augusztus 25-ig,  

- január 25-ig (előző évi módosításhoz).  

 

4. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy minden évben szükséges az Óvoda szakmai 

tevékenységének és gazdálkodásának közös értékelése. Az értékelés az előző költségvetési évre 

vonatkozóan április 30-ig, az előző nevelési évre vonatkozóan szeptember 30. napjáig történik 

meg. Az értékeléshez az Óvoda a Hivatal által kért adatokat a megjelölt időpontokban 

rendelkezésre bocsátja.  

Az értékelés az alábbi mutatószámok alapján készül:  

a) Állami támogatás/összköltség  

b) Állami támogatás/fenntartói támogatás  

c) Fenntartói támogatás/gyermekek száma  

d) Működési költség/gyermekek száma  

e) Tényleges működési költség/működési költségek eredeti előirányzata  

f) Jelentkezők száma/felvett gyermekek száma  

g) Felvett gyermekek száma/férőhelyek száma  
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h) Iskolába felvett gyermekek száma/iskoláskorú gyermekek száma  

i) Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma  

 

X. Belső ellenőrzés: 

 

1. A gazdálkodáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatellátást a Hivatal által működtetett 

független belső ellenőr látja el.  

 

2. A belső ellenőr feladat-, hatás- és felelősségi rendjét az Óvodára is kiterjedően a Hivatal által 

készített Belső Ellenőrzési Kézikönyv rögzíti.  

 

3. A Hivatal által működtetett belső ellenőrzési feladatellátás nem mentesíti az Óvoda vezetőjét a 

vezetői és a munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatok alól, melyet a belső 

kontrolltevékenység működtetése kapcsán köteles működtetni és kialakítani.  

 

Záró rendelkezések: 

 

A megállapodás 2014. szeptember 12-én lép hatályba.  
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a 2014. szeptember 12-ei ülésére 

 

Tárgy: Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez történő 2015. évi csatlakozásról 

 

Előterjesztő:   Szalay István polgármester 

 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja: egyszerű többség  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzatoknak az idén is lehetőségük van csatlakozni a „Bursa Hungarica” 

ösztöndíjprogramhoz a korábbi évekhez hasonlóan. 

 

Az ösztöndíjra a felsőoktatásban tanuló, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 

pályázhatnak. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli 

szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak 

adományozott szociális ösztöndíjból és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató 

felsőoktatási intézményében megállapított szociális ösztöndíjból áll. 

 

Ha csatlakozni akarunk a programhoz, akkor egy nyilatkozatot kell elfogadnunk és 

megküldenünk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére legkésőbb 2014. október 1-ig. 

 

Jelen előterjesztéshez mellékelten megküldjük T. Képviselők részére - az Emberi Erőforrás 

Minisztérium és a Támogatáskezelő részéről - az önkormányzatok részére készített általános 

tájékoztatót, valamint a szerződési feltételekről szóló tájékoztatót pdf. formátumban. 

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2014-es évben 6 fő, felsőoktatásban tanuló kakucsi gyermek 

részesült az önkormányzati támogatásban, mindösszesen 210.000,- Ft összegben. 

Gyermekenként az önkormányzati támogatás 3.000 – 4000 Ft/hó összeg volt, melyhez 

ugyanannyit adott a Támogatáskezelő szervezet is.  

A települési önkormányzatok által a 2014. évi fordulóban nyújtott támogatás minimális összege 

1.000 Ft/fő/hó, maximuma 5.000 Ft/fő/hó volt.  

 

Kérem a képviselők véleményét. Csatlakozzunk-e az idén is az ösztöndíjrendszerhez? 
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1. HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../2014. (..........) Határozata: 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő 

csatlakozásról 

 

A Képviselő-testület - Kakucs Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásáról - 

az alábbiak szerint dönt: 

 

1. Az Önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést 

hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 

illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához. 

2. Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2015. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget 

vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott 

támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 

foglaltaknak megfelelően jár el. 

3. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 

pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet 

címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  

4. Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és 

a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és 

mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.  

 

Határidő:  2014. október 1. 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

2. HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../2014. (..........) Határozata: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a hátrányos szociális 

helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. 

évi fordulójához. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. szeptember 12-ei ülésére 
 

Tárgy:  Döntés a 2013. évi gyermekvédelmi beszámoló átdolgozott változatának 

elfogadásáról.  

 

Előterjesztő:   Szalay István polgármester 

    

Előkészítő:                 Halmi Pálné szociális és gyermekvédelmi ügyintéző 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 

bekezdése szerint: települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a 

Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést 

készít.  

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Gyermekvédelmi és Gyermekjóléti 

Engedélyezési és Ellenőrzési Osztálya értesítést küldött arról, hogy megkapták 

Önkormányzatunk 2013. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti beszámolóját.  

Tekintettel arra, hogy a beszámoló nem teljesen egyezik meg a 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 10. sz. mellékletében előírt tartalmi követelményekkel, javaslatot tettek annak 

átdolgozására, és kérik, hogy az átdolgozott gyermekvédelmi beszámolót - a Képviselő-testület 

általi megtárgyalást követően – küldjük meg részükre.  

 

Jelen előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően kérjük T. Képviselő-testületet, hogy a 

jogszabályi követelményeknek megfelelően átdolgozott 2013. évi gyermekvédelmi beszámolót 

elfogadni szíveskedjenek. 

 

Határozati javaslat: 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2014. (09. 12.) Határozata: 

Az Önkormányzat 2013. évi – átdolgozott - gyermekvédelmi beszámolójának elfogadásáról 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a tárgyra 

vonatkozóan meghozott 50/2014. (06. 12.) számú Határozatát, s egyúttal a jelen határozat 

mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja az Önkormányzat 2013. évre vonatkozó 

gyermekvédelmi beszámolóját. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  jegyző 
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A …./2014. (09. 12.) Határozat melléklete: 

 

Kakucs Község Önkormányzata 2013. évi gyermekvédelmi beszámolója 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat és a megyei fenntartó a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden évben – külön jogszabályban 

meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat 

esetén a Képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a területileg 

illetékes gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon 

belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve a megyei fenntartó felé, amely hatvan 

napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről 

tájékoztatja.  

 

I. Kakucs község demográfiai mutatói 

 

A település állandó lakosainak száma 2013. december 31-én: 2941 

0-18 éves korú állandó lakosok száma: 563 fő  

Újszülött: 2013. december 31-éig: 32 fő  

 

 

Állandó népesség száma 2941 fő 

nő 1447 fő – 49,2 % 

férfi 1949 fő – 50,2 % 

0-2 éves 92 fő – 3,1 % 

0-18 éves  563 fő – 19,1 % 

  

0-18 éves férfi  297 fő – 52,7 % 

0-18 éves nő  266 fő – 47,3 % 

  

0-14 éves férfi 241 fő – 54 % 

0-14 éves nő 209 fő – 46 % 

  

18-54 éves férfi 886 fő – 55 % 

18-54 éves nő 723 fő – 45 % 

  

54-60 éves férfi 122 fő – 49 % 

54-60 éves nő 128 fő – 51 % 

  

60-64 éves férfi 83 fő - 46 % 

60-64 éves nő 96 fő – 54 % 

  

65 év feletti férfi  147 fő – 34 %  

65 év feletti nő 286 fő – 66 % 

 

Az életkori megoszlást az „idősödés” jellemzi. Ennek egyik oka, hogy bár növekedett a lakosság 

száma, de sok család helyzete vált bizonytalanná a munkanélküliség miatt, háttérbe szorult a 

gyermekvállalás. A másik ok, hogy a családalapítás kitolódik, a gyerekek zöme majd harminc 

évig a szüleinél lakik, mert vagy tanul, vagy nem tud saját lakást vásárolni, gyermeket vállalni.  

A 60 év alatti korosztályokban a nemek aránya kiegyenlített, a 60 év feletti korosztályban 

figyelhető meg jelentős nőtöbblet. A 65 év feletti korosztályban a nők száma szinte duplája a 

férfiakénak. 
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Az időskorú népesség tendenciájának alakulása megegyezik az országos folyamatokkal, az 

általános elöregedéssel. A korszerkezet állandónak mondható. 

 

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 

biztosító ellátások: 
 

1. Pénzbeli ellátások 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 
A kedvezményt étkezési térítésre, tankönyvtámogatásra, a külön jogszabályban 

meghatározottakra, illetve évi kétszeri alkalommal természetbeni támogatásként – Erzsébet-

utalvány formájában – készétel-, ruházat-, valamint tanszervásárlásra vehetik igénybe a 

kedvezményre jogosultak.  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben - Erzsébet-utalvány formájában – 2013 

augusztusában 169 gyermek, novemberében 177 gyermek részesült. Ez összesen 2.006.800,-

Ft állami támogatást jelentett, amely nem a község költségvetését terheli. Elutasított kérelem 

nem volt.  

A jogszabály szerint a nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő, gyámság alatt álló 

gyermekeket nevelők kiegészítő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. 2013-

ban senki sem részesült ebben a kedvezményben.   

 

Óvodáztatási támogatás: 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. § 

(1) bekezdésének értelmében az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának 

célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres 

óvodába járásának elősegítése. 

A (2) bekezdésben foglaltak szerint a települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási 

támogatásra való jogosultságát - kérelmére - annak a szülőnek vagy családbafogadó gyámnak 

állapítja meg, akinek gyermeke tekintetében 

a) a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző a 67/A. § (3) bekezdésében foglaltak 

szerint megállapította, és 

b) legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, 

megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző 

időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen jár óvodába. 

 

Óvodáztatási támogatásban – készpénzben – 2013 júniusában 13 gyermek, decemberében 

12 gyermek részesült. Ez összesen 370.000,-Ft állami támogatást jelent, amely szintén nem 

a község költségvetését terheli, de a jogosultság megállapítása a jegyző hatásköre.  

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:  
A 2013. év folyamán 168 gyermek részesült ebben a támogatási formában, melynek okai főként 

betegség, kórházi kezelés, váratlan óvodai, iskolai kiadások, valamint orvosi és szakértői 

bizottsági vizsgálat utazási költsége, melyeket a család rossz anyagi helyzete miatt teljes 

egészében fedezni nem tudott. A kérelmeket a Jogi-és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben 

végezte.  

 

A 168 gyermek összesen: 836.665,-Ft rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült az év 

során. A finanszírozás Kakucs község 2013. évi költségvetésében elkülönített keretből történt.   

2. Természetbeni ellátások 
 

A helyi iskola működtetése átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (KLIK), így 

a tanulói tankönyvtámogatás községünk költségvetését már nem érintette nagymértékben.  
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A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzat terhére a tanévkezdés előtt a Jogi és 

Szociális Bizottság önkormányzati kiegészítésként 106.708,-Ft - támogatást nyújtott 7 - 

szociálisan rászoruló – tanuló tankönyveinek kifizetéséhez.  

 

A rászoruló gyermekek étkeztetését az Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak 

rendelkezéseknek megfelelően finanszírozza. A főzőkonyha évtizedek óta a helyi óvodában 

működik, ahol az óvodásoknak, a községi általános iskolásoknak, valamint a házi 

segítségnyújtásban részesülő időseknek biztosítja - hétfőtől-péntekig - a meleg ebédet.   

 

Gyermekétkeztetés támogatása:  
- kedvezményes étkezési támogatás - óvoda:   41 fő * 102.000 Ft   =  4.182.000 Ft 

- kedvezményes étkezési támogatás - iskola:   86 fő * 102.000 Ft  =  8.772.000 Ft 

         Összesen:                12.954.000,-Ft 

 

Újszülöttek részére egészségügyi csomag:    
 

A helyi szociális rendelet alapján az Önkormányzat 10.000,-Ft-tal támogatja a kakucsi 

újszülötteket. Ez a támogatás 2013-ban 35 baba esetében 350.000,-Ft volt, amely a község 

költségvetéséből lett finanszírozva.  

                                 

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

                              ellátások bemutatása 
 

1. Gyermekjóléti szolgáltatás: 
 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, 

amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi 

és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 

családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.  

Ez a tevékenység három jól elkülönülő részre osztható:  

● a gyermek családban történő nevelésének elősegítése 

● a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

● a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végzett munka.  

 

Kakucs községben a Gyermekjóléti Szolgáltatás 2006 januárjától működik. Önkormányzatunk  

ezt a szolgáltatást – több település összefogásával - Társulás útján látja el. A Társult 

Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai közreműködésével, 1 fő gyermekjóléti 

munkatárssal és 1 fő családgondozóval. Személyi állományában változás történt. A 

Gyermekjóléti Szolgálat helyi családgondozója Berchi Anita lett, az Ő helyére pedig Vörös 

Boglárka került.    

 

Az ügyeleti időben továbbra is heti két alkalommal - hétfőn: 12.30-16-ig, pénteken: 9.00-13.00 

óráig kereshetik fel a családgondozót a kliensek az irodában, de munkaidőben telefonon is 

elérhető a Gyermekjóléti Szolgálat a lakosság számára.  

 

A Gyermekjóléti Szolgálat 17 családdal dolgozott alapellátás keretében. Védelembe vételi 

javaslatot két gyermek ügyében tett a Szolgálat.  

 

Kakucson három átmeneti nevelésbe vétel alatt álló gyermek családjával állt kapcsolatban a 

Szolgálat. Az éves felülvizsgálat során egyik esetben sem javasolták a gondozási hely 

megváltoztatását.  
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A településen 2013-ban egy gyermek esetében kezdeményezték az azonnali ideiglenes 

elhelyezést a Dabasi Járási Gyámhivatalnál. Családgondozás során nem tudtak olyan eredményt 

elérni, ami lehetővé tette volna a gyermek családban maradását.  

 

Három gyermek esetében találkoztak súlyos fizikai-érzelmi bántalmazással. A kialakult 

veszélyhelyzetet megszüntették, a gyermekek a különélő másik szülőhöz kerültek.  

 

Kakucson megnőtt az előző évekhez képest az iskolai jelzések száma. Jellemzően a helyi 

Általános Iskola magatartási és családi problémákat, a környező települések középiskolái 

(Dabas, Örkény) igazolatlan iskolai hiányzásokat jeleztek. A családgondozás során szerzett 

tapasztalataik szerint 2013-ban a családok legjellemzőbb gondjai: megélhetési és 

gyermeknevelési problémák, a munkanélküliség, a pénzbeosztás, rangsorolás hiánya, a szülői 

elhanyagolás, családi konfliktus, a szülők nem megfelelő életvitele. Szeptember hónaptól 

szembesültek az új oktatási törvényből adódó problémával, hogy az igazolatlan hiányzások miatt 

a 16-18 éves korosztály kikerül az oktatásból.  

 

A Gyermekjóléti Szolgálat közvetítéssel segíti elő a gyermek és családtagja hozzájutását 

azokhoz a lehetőségekhez, amelyeket nem a Szolgálat végez. Ennek függvényében tájékoztatást 

ad a gyermeknek és szülőjének az őket megillető jogokról, támogatásokról, ellátásokról. Szükség 

esetén a szolgálat kezdeményezi a támogatás megállapítását, az ellátás igénybevételét és felhívja 

a családok figyelmét a különböző szaktanácsadások (jogi, pszichológiai, pedagógiai) 

lehetőségeire, azok céljaira, feltételeire, a hozzájutás módjára, és hivatalos ügyek intézésében is 

segítséget nyújt. Segítik az optimális életvezetést a gyermek és családja vonatkozásában, ha kell, 

szakemberek együttes munkájának szervezésével.  

 

2013-ban tanácsadás, információ és ügyintézésben való segítségnyújtás miatt is gyakran keresték 

fel a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársát. A családgondozó számos esetben adott felvilágosítást 

az ügyfelek részére, melyek azonban nem mindig jártak további ügyintézéssel. Klienseik heti két 

órában igénybe vehették pszichológus tanácsadó szolgálatait a településen.  

 

A családgondozó a jelzőrendszeri tagok találkozóin, a Szociálpolitikai Kerekasztal 

megbeszélésén megjelent, az Esélyegyenlőségi Programhoz szükséges adatgyűjtésben 

közreműködött, és az ehhez kapcsolódó előadáson részt vett.  

A jelzőrendszer tagjaival rendszeres kapcsolata volt a családgondozónak, minden esetben részt 

vettek a jelzőrendszeri értekezleteken. Az értekezleteken több alkalommal a jelzésekről volt szó. 

 

A leggyakoribb veszélyeztető tényező a településeken az anyagi (megélhetéssel-lakhatással 

összefüggő) problémák folyamatos jelenléte. Szintén jelen van a szülők életviteléből adódó 

veszélyeztetettség, melyhez szorosan kapcsolódik a gyermek nevelésének elhanyagolása, a 

számonkérés, az ellenőrzés és követelmények nélküli, elnéző magatartás. A munkanélküliség, az 

állandósult eltartottság nemcsak anyagi hátrányokkal, hanem erkölcsi és pszichológiai 

leépüléssel is együtt jár. Családi konfliktusok, életviteli, gyermeknevelési problémák 

jelentkeznek, melyek a többségi társadalmi normáktól és szabályoktól eltérő magatartást 

eredményeznek, illetve viselkedési mintaként állnak a gyermekek, fiatalok előtt.  

Ezeket a problémákat hangsúlyosan érzékelik az oktatásból kikerült nagykamaszok esetében, de 

ezekből a problémákból adódnak a Kakucsi Általános Iskolából jelzett magatartásproblémák 

többsége is.  

 

A probléma típusa szerinti esetek számadatai településünkön: 
 

Anyagi (32), gyermeknevelési (64), beilleszkedési nehézség (12), családi konfliktus (42), 

magatartási zavarok (35), életviteli (20), elhanyagolás (4) bántalmazás (9). 

Ez összesen 209 eset. Két esetben kaptak segítséget a helyi Önkormányzat részéről, elsősorban 

anyagi problémák miatt. Két esetben orvoshoz jutást, utazást finanszíroztak a Szolgálat részére.       
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A jelzőrendszeri tagok által benyújtott éves beszámolók – röviden - a következőket tartalmazták:  

● Az óvoda részéről Greman Lászlóné gyermekvédelmi felelős beszámolójában azt írta, 

hogy nem volt szüksége jelzésre, a felmerült problémákat sikerült megbeszélni a 

szülőkkel. Egyéni fejlesztést biztosítanak a gyerekeknek, hetente két alkalommal 

logopédiai fejlesztést, heti rendszerességgel mozgás-képességfejlesztést 

fejlesztőpedagógus segítségével. Nagy figyelmet fordítottak a támogatásokhoz való 

hozzájutás segítése érdekében. Májusban a ballagás, decemberben a karácsony 

alkalmából több rászoruló gyermek is segélyben részesült. 100%-os étkezési térítési 

díjkedvezményt biztosítanak a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek, a 

nagycsaládban nevelkedő gyermekeknek pedig 50%-os étkezési támogatást. A 

szabadidős programok szervezésénél (gyermeknap családi nap keretében, 

lovaskocsikázás, szüreti felvonulás, látogatás a budapesti Operaházban) ügyelnek arra, 

hogy a gyermekek érdekei ne sérüljenek, hogy minden gyermek részt vehessen a 

kirándulásokon.      

 

 

● Az iskola gyermekvédelmi felelősének beszámolója:  

 

Az iskola gyermekvédelmi feladatai: 
Az ifjúság egy szociális válsághordozó. A kedvezőtlen szociális, gazdasági, családi hatások, az 

érték- és normaválság, az egyre több családban érzékelhető életvezetési problémák miatt 

növekszik a feszültségszint és csökken a probléma-megoldó képesség, ami otthon érezteti hatását 

és leggyakrabban a gyerekeken vezetődik le. Ezek a káros hatások megjelennek az iskolában, a 

gyerekek teljesítmény-, viselkedés- és kapcsolatzavaraiban. Az iskolai gyermekvédelmi az első 

és legfontosabb jelzőrendszer, hiszen a gyerekek minden problémája itt érzékelhető először.  

 

Az intézmény feladata:   

● Felismerjék a problémát. 

● Keressék az okokat. 

● Segítséget nyújtsanak, illetve jelzéssel éljenek az illetékes szakember felé.  

 

Céljuk: 
A gyermekvédelmi munka során a tanulók problémáit minél hatékonyabban kezelni, s ezzel 

megelőzik az esetleges súlyosabbá válásukat.  

 

Az iskola gyermekvédelmi felelősének tevékenységi köre:  

● Az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal napi kapcsolattartás.  

● A problémák, a problémás tanulók helyzetének azonnali megbeszélése. 

● Megoldásokban gondolkodás, tevékenykedés.  

● Konfliktus-kezelőlap vezetése. 

● Drogprevencióval osztályfőnöki és biológiai órán foglalkozás.  

● Szexuális nemi felvilágosítás 6. 7. és 8. osztályokban, a védőnővel közösen. 

● Konfliktuskezelő tréning 5.-6.-7. osztályokban a FORSEE kutatócsoport tagjaival. 

● Pedagógusok fejlesztése: 3 fő pedagógus konfliktuskezelő továbbképzése.  

 

Az iskola rendezvényei, melyen a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók is aktívan vesznek 

részt, így próbálják ellensúlyozni mindazon szociális hátrányt, amelyet az otthoni, családi 

helyzet generál:  
Pl: farsangi hét, tanulmányi és kulturális versenyek, ÖKO-hét FÜRKÉSZ túra, mozilátogatás, 

egészségügyi vetélkedők, sportversenyek, KIN (Kakucs Iskolai Napok) napok, szüreti 
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felvonulás, „Szép magyar beszéd” – Kazinczy verseny, Tök Jó Napok, „Útravaló” Jótékonysági 

est, Mikulásnap, osztálykirándulások.  

 

Ünnepélyek, megemlékezések, melyről csak betegség esetén hiányoznak a gyerekek: 
- Március 15-i Nemzeti ünnep, Tanévzáró és ballagási ünnepély, Tanévnyitó ünnepély, Aradi 

vértanuk napja, Október 23-i Nemzeti ünnep.  

Az iskola további tevékenységei:  

● Felzárkóztató és fejlesztő tevékenységet folytattak heti 21 órában, 2-3 fős csoportokban, 

7 fő sajátos nevelési igényű (SNI) tanulóval. 

● Egyéni fejlesztést végeztek heti 8 órában (alsó és felső tagozatban, tantárgyanként). 

● Gyógytornán vettek részt az arra rászoruló tanulók, melyek egy része uszodában, 

úszásoktatás formájában történt.  

● Hátrányos helyzetű tanulóikat – 107 fő – ingyenes tankönyvellátásban részesítették. A 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére iskolai emblémával ellátott pólót is 

adtak, mely egyben a testnevelésóra kötelező viselete is.  

● IPR pályázatuknak köszönhetően segítették felzárkóztatásukat.  

● Ingyen vehettek részt iskolai, illetve osztálykeretben szervezett kirándulásaikon. Pld. 

Eleven Park, Planetárium, mozilátogatásokon. 

Hiányzás miatti felszólítás 5 esetben, esetjelző lap leadása 5 tanuló esetében történt. 

Összességében tanulóik iskolába járási hajlandósága a kistérségen belül példaértékű.  

 

Az intézmény tanulóösszetétele:   
 

Az iskola tanulói létszáma: 170 fő 

 

Összetétele:  

 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 78 fő, nagycsaládos 72 fő, SNI 7 fő, 

fogyatékkal élő 2 fő, roma tanuló 34 fő, Nevelési Tanácsadós (magatartás zavaros) 22 fő, bejáró 

tanuló 2 fő, integrált oktatásban részt vesz 54 fő, napközis, tanulószobás 88 fő, háromszori 

étkezős 88 fő, ingyenes étkező 85 fő.  

 

Felzárkóztató oktató-nevelő munkát végző pedagógusok:  

 

Az iskolában 1 logopédus, 1 gyógypedagógus, 1 gyógypedagógiai asszisztens, 8 fő osztályfőnök 

dolgozik.  

 

Fontosnak tartják továbbra is a szülők, a tanulók részére egyaránt az egyéni (pszichológiai, 

gyógypedagógiai) tanácsadást. Alapvető célkitűzésük, hogy a krízishelyzetet ne csak „kezeljék”, 

hanem mindennapi odafigyeléssel megelőzzék.    

 

● A Védőnő hat alkalommal küldött jelzést a Gyermekjóléti Szolgálat felé, többnyire 

orvosi ellenőrzések elmulasztása miatt, illetve 2013-ban volt tetvességgel kapcsolatos szülői 

mulasztás is. Beszámolt arról, hogy 2013-ban 35 gyermek született, és december 31-én 14 

várandós anyát gondozott. Tájékoztatást adott a kötelező védőoltásokról és azok fontosságáról.  

                                  

2. Gyermekek napközbeni ellátása: 

 

Községünkben a gyermekek napközbeni ellátása a helyi általános iskolában és óvodában, 

valamint a Katolikus Egyház által üzemeltetett családi napköziben biztosított. Az általános 

iskolai tanulók létszáma 2013-ban: 170 fő, az óvodások száma: 102 fő. A családi napköziben 

maximum 7 gyermek napközbeni ellátása biztosított.  
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Az intézmények korszerűek és akadálymentesítettek. Az óvodában két éve fejeződött be a 40 

éves épület felújítása, de önkormányzatunk újabb pályázatot nyert annak egy csoportszobával 

való bővítésére.   

 

3. Gyermekek átmeneti gondozása:  

 

Önkormányzatunk tudomása szerint három nevelőszülőnél vannak olyan gyermekek, akiket ki 

kell emelni a családjából. A nevelőszülők felügyelete nem tartozik a jegyző hatáskörébe. 

Munkájukat a TEGYESZ ellenőrzi, s nincs pontos információnk arról, hogy a gondozásuk alatt 

lévő gyermekek átmeneti gondozás, illetve tartós nevelés alatt állnak.  

Községünkben a helyettes szülői ellátás nem megoldott.   

 

IV. Szakmai ellenőrzésekről  

 

Gyermekvédelmi területen - 2013-ban - hivatalunkban nem volt felügyeleti szervek általi 

ellenőrzés.   

 

V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása 

 

A járási rendszer 2013. január 1-jével történő bevezetésével az államigazgatási feladatok 

járásokhoz történő átcsoportosítása során a hatósági intézkedések /védelembe vétel, ideiglenes 

hatályú elhelyezés, iskoláztatási támogatás felfüggesztésével kapcsolatos ügyek/ átkerültek a 

Dabasi Járási Hivatalba.  

Ezen túl nem lesz hivatalos tudomásunk, még csak rálátásunk sem a gyermekvédelembe bevont 

gyermekek, családok helyzetére. Természetesen - jelzőrendszeri tagként - bármikor jelzéssel 

élhetünk, ha problémát észlelünk, de a területünkön lévő kapcsolattartó a családokkal a 

Gyermekjóléti Szolgálat lett. A jegyzői hatáskör ezekre a gyámügyi feladatokra teljesen 

megszűnt.  

2013-ban több esetben is megkeresés érkezett bírósági, gyámhivatali eljárásokhoz 

környezettanulmány végzésére. Ezt természetesen kötelesek vagyunk elvégezni, de javaslattal 

már nem élhetünk az eljáró hatóságok felé, mivel nem ismerjük az ügy részleteit. A 

Gyermekjóléti Szolgálat tehet javaslatot, mivel legtöbb esetben jelen van a családban, de 

hatósági intézkedést nem tehet.  

 

Jegyzői hatáskörben csak a pénzbeli ellátások megfelelő célba juttatásával tudunk a 

rászorulók helyzetén könnyíteni.  

Fontos a jelzőrendszer tagjaival való kapcsolattartás, a kompetenciával rendelkező személy 

minél előbbi értesítése, bevonása.  

 

VI. Bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása 

 

Bűnmegelőzési program nem készült településünkön. Drog-prevencióval az iskola osztályfőnöki 

óra keretében több alkalommal is foglalkozott, s a jövőben is nagy hangsúlyt kell erre fektetnie, 

hiszen itt valóban a megelőzés a fontos.  

A prevenciós és szabadidős programokkal kapcsolatosan továbbra is az a véleményünk, hogy 

szükség van a gyerekek szünidőben történő lekötésére, mivel a szülőknek nagy gondot okoz 

a nyári szünetben megoldani gyermekeik felügyeletét. Az iskola a tavalyi évben is szervezett 

nyári táborozást Révfülöpre, amely egyhetes időtartamú, valamint továbbra is működik a 

KGYOK (Kakucsi Gyerekek Országjáró Köre), mely szintén a kakucsi gyerekek nyári szünidei 

kirándulását szervezi. Sajnos a táborozás költségeit nem minden szülő tudja biztosítani, ezért a 

Jogi és Szociális Bizottság – a község költségvetéséből – néhány tanulónak finanszírozza a 

táborozás költségeit. 2013-ban Révfülöpre 3 tanuló mehetett el. Az anyagi támogatást 2014-ben 

sem szabad elvonni, mert a szülők a mai nehéz gazdasági helyzetben egyre nehezebben tudják 

megoldani gyermekük táboroztatását.  
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VI. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 

 

A Kakucson több éve működő Tömegsport Alapítvány megszűnt. Az általuk szervezett 

programoknak nagyon nagy sikere volt, s színesítették községünk rendezvényeit.  

A sporttal kapcsolatos bemutatók, feladatok minden korosztálynak tartalmas időtöltést 

biztosítottak, több száz embert mozgásra ösztönöztek, amely példaértékű és nagyon egészséges.  

Egy szervezet megszűnt ugyan, de több civil szervezet is működik községünkben, melyek mind 

Kakucs javát kívánják szolgálni. Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten anyagi támogatást 

nyújt ezeknek a szervezeteknek céljaik eléréséhez. Ezáltal az együttműködés folyamatos.   

Civil szervezeteink részt vesznek és feladatot vállalnak az önkormányzat által szervezett községi 

Falunapon, ahol színes programok várják a családokat, a gyerekeket, a baráti köröket.    

A Katolikus Egyház tagjai községünkben nagyon sok programot szerveznek, s a programok 

összeállításánál gondolnak a gyerekekre is. 2013-ban Kalász-táborban vettek részt a rászoruló 

gyerekek. Évente több alkalommal is adományokat gyűjtenek és osztanak szét, fontos szerepet 

vállalnak az adventi időszakban is.  
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a 2014. szeptember 12-ei ülésére 

Tárgy: Döntés mentőautó megvásárlásához történő hozzájárulási 

kérelemről 

Előterjesztő:    Szalay István polgármester 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A dabasi székhelyű Regnum-M. Bt. a mellékelt megkeresést küldte meg Önkormányzatunk 

részére, melyben kérik, hogy Dabas és környéke lakosságának szolgálatára, valamint 

rendezvények biztosítására a környező települések közösen vásároljanak meg egy mentőautót. 

 

Kérem a tárgyban a képviselők véleményét. 

 

1. Határozati javaslat: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (……..) Határozata: 

Mentőautó vásárlásához történő támogatásról 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Szalay István polgármestert, hogy Regnum-M Bt. 

képviselőjével - mentőautó-vásárlásának támogatásával kapcsolatban - az alábbi tartalmú 

szerződést kösse meg: 

  

„TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS, amely létrejött egyrészről 

Kakucs Község Önkormányzata képviseletében: Szalay István polgármester (Adószám: 

15441269-1-13, székhely: 2366 Kakucs, Fő utca 20.), mint támogató (továbbiakban: Támogató),  

másrészről Regnum-M Bt. képviseletében: Dr. Talabér János (székhely: 2370 Dabas, Lakos dr. 

utca 30.), mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) 

között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:  

1.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a .../2014. (.....) számú határozatában 

döntött arról, hogy a Regnum-M Bt. részére - a dabasi és Dabas környéki települések 

rendezvényeinek biztosítására és a lakosság szolgálatára használandó mentőautó 

megvásárlásához - .....000,-Ft (azaz ......... forint) vissza nem térítendő támogatást nyújt.  

2.)  A támogatás a Támogatott Budapest Banknál  vezetett 10103829-47335800-01000005 számú 

bankszámlájára kerül utalásra egyösszegben. 

3.)  Az átadott támogatási összegről a Támogatott a Támogató felé elszámolni köteles. 

4.)  Az elszámolás módja a mentőautó megvásárlását tanúsító számla másolatának 

megküldésével történik a Kakucsi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály számára.  

5.)  A támogatás elszámolásának végső határideje: a gépjármű megvásárlását követő hónap 1. 

napja. 

Jelen támogatási szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják 

alá.  

dátum… 

 

Dr. Talabér János         Szalay István polgármester  

Regnum-M Bt. képviseletében                   Kakucs Önkormányzata képviseletében” 

 

Határidő: a támogatás összegének átutalására jelen határozat elfogadásától számított 30 nap  

Felelős: polgármester 
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2. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (……..) Határozata: 

Mentőautó vásárlásához történő támogatási kérelemről 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Regnum-M Bt. (székhely: 

2370 Dabas, Lakos dr. utca 30.) megkeresését és úgy dönt, hogy anyagi lehetőség hiányában az 

Önkormányzatnak nem áll módjában támogatást nyújtani - a dabasi és Dabas környéki 

települések rendezvényeinek biztosítására és a lakosság szolgálatára használandó - mentőautó 

megvásárlásához.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a  

2014. szeptember 12-én 

megtartandó testületi ülésére 

 

 

Tárgy:  Egyebek... 

1. A Kakucsi Kökörcsin Óvoda 2014/15. évi munkatervének 

véleményezése 

 

Előterjesztő:   Szalay István polgármester 

 

Előkészítő:   Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése szerint az óvodai munkaterv határozza 

meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. A munkaterv elkészítéséhez az intézményvezetőnek ki 

kell kérnie többek között a fenntartó véleményét is.  

Az óvoda vezetése elkészítette a Kakucsi Kökörcsin Óvoda 2014/15. nevelési évre szóló 

munkatervét, és Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elé, mint a fenntartó 

Önkormányzat képviseletében eljáró testület elé terjeszti véleményezésre és elfogadásra a 

mellékelt dokumentum alapján.  

A munkatervet a többi véleményezésre jogosult szervezet elfogadta, támogatja. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (09. 12.) Határozata: 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda 2014/2015. évi munkatervének véleményezéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljárva az 

Önkormányzat fenntartásában lévő Kakucsi Kökörcsin Óvoda (2366 Kakucs, Székesi út 3.) 

2014/15. évi munkatervét megismerte, megtárgyalta, és az abban foglaltakkal egyetért. 

A munkaterv jelen határozat mellékletét képezi. 

 

Határidő:       azonnal  

Felelős:           óvodavezető 

 


