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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. december 18-ai ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a Társult Önkormányzatok „Együtt”Segítőszolgálata 

Társulás – módosított társulási megállapodásának elfogadásáról 

 

Előterjesztő:    Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:   minősített többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dabas Város Polgármestere tájékozatta Önkormányzatunkat afelől, hogy a Társult 

Önkormányzatok „Együtt”Segítőszolgálata Társulás – társulási megállapodás módosítása 

szükségessé vált egyrészt amiatt, hogy a társulási megállapodást megkötő települések közül 

az önkormányzati választások alkalmával Kakucs polgármestere személyében változás 

történt. Szükséges továbbá a megállapodást módosítani amiatt is, hogy a benne szereplő 

államháztartási szakfeladatok helyett kormányzati funkció kódokat kell alkalmazni, illetve az 

alelnököt az önkormányzati ciklus idejére választják meg, és a 4 település a lakosságszám 

arányában rendelkezzen a szavazatok 51%-val.  

A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata Társulásról szóló Megállapodást a 

Társulási Tanács 18/2014. (XI. 25.) Társulási Tanács határozattal elfogadta. 

A Megállapodást a melléklet tartalmazza. 

 

Kérem a Képviselő-testület döntését! 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2014. (.........) Határozata: 

A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata Társulás módosított társulási 

megállapodásának elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Társult Önkormányzatok 

„Együtt” Segítőszolgálata Társulásáról szóló megállapodást (módosított, egységes 

szerkezetben). 

 

Határidő:  2015. január 01. 

Felelős:  Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 
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MEGÁLLAPODÁS  

(módosított, egységes szerkezetben) 

TÁRSULT ÖNKORMÁNYZATOK „EGYÜTT” SEGÍTŐSZOLGÁLATA 

TÁRSULÁSÁRÓL 

 

Dabas Város Önkormányzatának, Inárcs Nagyközség Önkormányzatának, Kakucs Község 

Önkormányzatának, Újhartyán Város Önkormányzatának, Újlengyel Község 

Önkormányzatának Képviselő-testületei Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 87.§, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 62-65/A §-aiban meghatározott kötelező szociális alapellátások, 

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

39-40. és 43.§-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak közös 

megvalósítása érdekében szociális alapellátási és gyermekjóléti szolgáltatás közös 

fenntartásában állapodtak meg 2015. január 1. hatállyal, határozatlan időtartamra. A társult 

önkormányzatok a köztük létrejött megállapodást az alábbiak szerint módosítják és egységes 

szerkezetbe foglaltan adják ki:  

 

1. A társulás neve, székhelye: 

Neve: Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata 

Székhelye: 2373 Dabas, Áchim u. 6. 

Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe 

 

2. A társulás tagjainak neve, telephelyei: 

 

2.1. A társulás tagjai (alapítói): 

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2370 Dabas, Szent István tér 1/b. 

Polgármester: Kőszegi Zoltán 

Lakosságszám: 16.777 Fő 

 

            Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

            2365 Inárcs, Rákóczi u. 4. 

Polgármester: Dr. Gál Imre László 

Lakosságszám: 4.483 Fő 

 

 Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő u. 20. 

Polgármester: Dr. Kendéné Toma Mária 

Lakosságszám: 2.715 Fő 

 

 Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2367 Újhartyán, Fő út 21. 

Polgármester: Schulcz József 

Lakosságszám: 2.760 Fő 

 

 Újlengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2724 Újlengyel, Kossuth L. u. 69. 

Polgármester: Petrányi Tamás 

Lakosságszám: 1.764 Fő 

 

2.2. A társulás irányító szervének neve, székhelye: 

Társult Önkormányzatok Segítőszolgálata Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási 

Tanács) 

          2373 Dabas, Áchim u. 6. 

 

http://kakucs.hu/index.php/hivatal/ugyfelkapcsolat/10-dr-kendene-toma-maria
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2.3. Intézmény neve 

       Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai  

        2373 Dabas, Áchim u. 6. 

 

2.4. A társulási megállapodás határozatlan időtartamú 

 

2.5. A társulás önálló jogi személy, döntéshozó szerve a Társulási Tanács 

  

2.6. A társulás besorolása gazdálkodása alapján: önállóan működő 

 

A társulás pénzügyi, számviteli és gazdálkodási feladatait az önállóan működő és gazdálkodó 

Dabasi Polgármesteri Hivatal látja el. A társulás gazdálkodására a költségvetési szervek 

gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, költségvetési rend szerint gazdálkodó, 

önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv. A társulás és a közös fenntartású intézmény 

éves költségvetésnek és zárszámadásának fenntartói jogait a Társulási Tanács gyakorolja. 

A társulás költségvetésével kapcsolatos felügyelet rendjét a Társulási Tanács gyakorolja. 

 

3. A társulás célja: 

 

A társult önkormányzatok közös összefogással a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62-65./A §-ában meghatározott feladatok teljesítésére, 

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

39-40. és 43. §-aiban meghatározott gyermekjóléti szolgálat és családi napközi 

működtetésének hatékonyabb ellátására szerződnek. 

 

4. A társulás tevékenységi köre: 

    Alaptevékenysége: 

 

       889 900    M. n. s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

 

          011130    Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

          104042        Gyermekjóléti szolgáltatások 

          107051        Szociális étkeztetés 

          107052        Házi segítségnyújtás 

          107053        Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (ellátási terület Dabas) 

          107054        Családsegítés 

          101143        Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 

 

 A társulás vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai az 1993. évi III. tv. (Sztv.), az 1/2000 

(I.7.) SzCsM rendelet, az 1997. évi XXXI. tv. (Gyer.), valamint a 15/1998 NM. rendelet 

alapján, valamint az ezekhez kapcsolódó jogszabályok szerint biztosítja az alábbi feladatok 

ellátását: 

 

- az Sztv. 62. §-ában meghatározott étkeztetés 

- az Sztv. 63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtást 

- az Sztv. 65. §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 

(ellátási terület: Dabas) 

- az Sztv. 64. §-ában meghatározott családsegítést 

- a Gyer. 39-40. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgálatot 
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- az Sztv. 65/A szakaszában meghatározott közösségi ellátások (kivéve       

szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátása, ellátási terület Dabas) 

- Gyer 43. § családi napközi biztosítása ellátási szerződés alapján. 

 

A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai működése során folyamatosan 

biztosítani kell a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről 

és ellenőrzéséről szóló 321/2009 (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési 

feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, továbbá a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, és a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII.18.) 

Korm. rendelet, valamint a szakmai képesítésre vonatkozó hatályos jogszabályi 

előírások érvényesítését. 

 

5. Az intézmény feladat ellátását szolgáló vagyon, pénzügyi hozzájárulás, ellenőrzés: 

 5.1.  

a. A feladat ellátását szolgáló vagyont a tagok biztosítják, a vagyon feletti 

rendelkezési jogosultság a tagokat hozzájárulásuk arányában illeti meg. Az 

intézmény működéséhez szükséges anyagi eszközöket a fenntartók (Társulási 

megállapodás alapján a társult helyi önkormányzatok) a települések 

lakosságszámának arányában biztosítják, részben az állami költségvetésből 

juttatott normatívákból, részben önkormányzati támogatásból, illetve egyéb 

forrásból. 

b. A társulás megszűnése esetén a Ptk. Közös tulajdon megszüntetésére 

vonatkozó szabályai szerint járnak el az alábbiak figyelembevételével: 

- A szociális alapellátásokra és a gyermekjóléti szolgáltatásokra vonatkozó 

feladatok megvalósítását célzó ingatlanokba, használatra biztosított 

helyiségekben lévő többlet berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan 

tulajdonosát illetik meg. 

- A helyszíni feladatellátáshoz a társult önkormányzatok által, saját 

pénzeszközeikből beszerzett berendezési, felszerelési tárgyak tulajdonjoga 

változatlanul a társult önkormányzatokat illeti meg. 

 

5.2. A tagönkormányzatok által, a megállapodás 5.1. pontja alapján vállalt pénzügyi 

hozzájárulás határidőre történő befizetésének nem teljesítése esetén a határidő lejárta utáni 30 

nappal fizetési felszólítás kiküldésére kerül sor. Amennyiben a társulás tagja a fizetési 

felszólítást követő 30 napon belül nem egyenlíti ki tartozását, úgy a tartozás kiegyenlítéséig a 

mindenkori jegybanki alapkamat kerül késedelmi kamatként felszámolásra. Amennyiben a 

társulás tagja egy hónapon belül nem egyenlíti ki tartozását, a társulás tagjával szemben 

azonnali beszedési megbízás kerül kiadásra.  

 

5.3. Amennyiben a tagönkormányzat a fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési 

kötelezettségét nem teljesíti a társulás székhelye szerinti önkormányzat a fizetési határidőt 

követő 15. naptól a fizetési kötelezettséget nem teljesítő önkormányzat által a pénzforgalmi 

szolgáltatójának adott felhatalmazása alapján beszedési megbízás benyújtására jogosult. Ha a 

székhely tagönkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, 

úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal 

felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen a korábbi székhely 

önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazása alapján beszedési 

megbízást nyújtson be. 

5.4. A társulás ellenőrzésről a gesztor önkormányzat jegyzője gondoskodik. 
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Az ellenőrzés rendje, módja: A Társulás szakmai és gazdasági ellenőrzését éves ellenőrzési 

ütemterv alapján a gesztor önkormányzat jegyzője végzi. Az ellenőrzési ütemtervről a Dabas 

Város Önkormányzata – minden év február 28-ig – határozattal dönt. Az ellenőrzésről 

összefoglaló készül, melynek elfogadásáról – az ellenőrzést követő év március 31-ig – Dabas 

Város Önkormányzata határozattal dönt. 

 

6. A társulás szervezete: 

Társulási Tanács: 

A társult Képviselő-testületek – a mindenkori polgármesterekből – 5 főből álló Társulási 

Tanácsot hoznak létre. Dabas Város Önkormányzatának mindenkori polgármesterét a 

szavazatok 49%-a illeti meg. A Társulási Tanács többi tagja a szavazatok 51%-ával, 

lakosságszám arányában rendelkezik. 

 

A társulás vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje, az intézmény képviseletére 

jogosult személy: 

A Társulási Tanács elnöke, alelnöke: 

A Társulási Tanács elnökét a társulás tagjait képviselő polgármesterek maguk közül 

választják, az önkormányzati választási ciklus idejére. Az elnök helyettesítésére a tagok az 

önkormányzati ciklus idejére egy alelnököt választanak meg. A társulást az elnök, 

akadályoztatása esetén az alelnök képviseli, és látja el az ülés összehívásával, levezetésével 

kapcsolatos teendőket. Amennyiben a Társulási Tanács Elnöke, valamint alelnöke is 

akadályoztatva van, úgy a Társulási Tanács ülését a Társulási Tanács korelnöke hívja össze és 

vezeti le.  

 

7. A társulási tanács működésének szabályai: 

Az alakuló ülést a Társulási Tanács korelnöke hívja össze. 

A Társulási Tanács döntését ülésen, határozattal hozza. 

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha legalább 3 tagja jelen van. A határozatképesség 

akkor állapítható meg, ha a 3 tag között mindenkor jelen van a szavazatok 49%-val 

rendelkező tag. 

Szavazni személyesen vagy a társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes képviselő 

útján lehet. 

 

A javaslat elfogadásához a tagok által képviselt szavazati arány 50%-át képviselő tagoknak és 

további egy tagnak az „igen” szavazata szükséges. 

Az ülést össze kell hívni: 

a) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal 

b) a társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára 

c) az illetékes helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős szerv 

vezetőjének a kezdeményezésére. 

A Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá. 

A Társulási Tanács jegyzőkönyvének elkészíttetéséről, az illetékes helyi önkormányzatok 

törvényességi felügyeletért felelős szerv vezetőjének – 15 napon belüli – megküldéséről a 

tanács elnöke gondoskodik. 

A társulási tanács zavartalan működéséhez szükséges ügyviteli teendőket a Dabasi 

Polgármesteri Hivatal látja el. 

A Társulási Tanács tagjai évente egy alkalommal – a jövő évi költségvetési koncepció 

készítés időszakában – beszámolnak Képviselő-testületeiknek a társulás működéséről, 

tevékenységéről. 

A Társulási Tanács ülésein a társulás tagönkormányzatainak jegyzői tanácskozási joggal részt 

vehetnek. 
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8. A társulásra átruházott hatáskörök: 

 

A társult Képviselő-testületek – önkormányzati rendelet egyidejű alkotásával vagy 

módosításával, illetve szervezeti és működési szabályzatuk módosításával – az alábbi 

hatáskörök gyakorlását ruházzák át a társulásra, melyekben való döntési jogkör a Társulási 

Tanácsot illeti meg: 

 

- A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai intézményvezetőjét a 

Társulási Tanács a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiírt pályázat alapján 

nevezi ki. Az intézményvezetővel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat 

Társulási Tanács elnöke látja el. Az intézmény alkalmazottai felett a 

munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A társulásban részt vevő 

önkormányzatok polgármestereit egyetértési jog illeti meg a saját települést 

képviselő közalkalmazott kinevezése tekintetében. 

- Az intézmény alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának 

jóváhagyása. 

- Az intézmény költségvetési és zárszámadási tervezetét a Társulási Tanács 

fogadja el. Az intézmény költségvetésének év közbeni módosítása esetén 

azonos eljárási rend irányadó. 

- Feladatai továbbá: 1993. évi tv. 92/B. pontja, valamint az 1997. évi XXXI. Tv. 

104. §-ban meghatározott fenntartói feladatok ellátása. 

 

9. A társulás, tagsági jogviszony megszűnése, csatlakozás a társuláshoz: 

 

   Jelen társulási megállapodás – társulás megszűnik: 

- a társulásban részt vevő Képviselő-testületek általi közös megegyezéssel 

történő megszüntetéssel, 

- amennyiben a tagok száma – felmondás következtében – egyre csökken, 

- a bíróság jogerős döntése alapján. 

- a törvény erejénél fogva 

- A társulási megállapodást a tagnak felmondani a naptári év utolsó napjával – december 

31-ei – hatállyal lehet, melyet tartalmazó minősített többséggel meghozott Képviselő-

testületi határozatot 6 hónappal korábban kell meghozni, és a Társulási Tanáccsal közölni. 

- Év közben történő felmondás joga kizárólag a többi társult Képviselő-testület minősített 

többséggel, a megszűnést megelőző 6 hónappal korábban hozott, a felmondáshoz 

hozzájárulást tartalmazó döntése esetén gyakorolható, válik érvényessé. 

- A Társulási Tanács minősített többséggel dönthet a Társulás egy tagjának kizárásáról. A 

minősített többség feltétele, hogy a kizáráshoz kell legalább 3 tag igen szavazata, valamint 

a kizárásról döntő tagönkormányzatok lakosságszámának el kell érnie a társulás 

összlakosságszámának a felét. 

A kizárást megelőzően a Társulási Tanács legalább 2 ízben határidő kitűzésével hívja fel 

az érintett Képviselő-testületet kötelezettségei teljesítésére. 

- A Társulásból kizárt taggal a kizárásakor el kell számolni, és részére az általa a Társulás 

rendelkezésére bocsátott vagyonelemeket vissza kell szolgáltatni.  

- A kizárt tag által a Társulás rendelkezésére bocsátott vagyonelemek kiadása abban az 

esetben elhalasztható, ha a vagyonelemek kiadása veszélyeztetné a Társulás működését. A 

vagyonelemek visszaadása legfeljebb 5 évig halasztható el. Az elhalasztás időtartamára a 

kizárt tagot használati díj illeti meg.  

- A társuláshoz más, a dabasi kistérségben elhelyezkedő, a megállapodás 4. pontjában 

meghatározott feladatok közül legalább kettőt ellátó önkormányzat is csatlakozhat. A 

csatlakozás feltétele, hogy az érintett önkormányzat elfogadja és magára nézve 

kötelezőnek ismerje el jelen megállapodás tartalmát. A Társuláshoz csatlakozni a 

szándéknyilatkozat Társulási Tanácshoz történő beérkezését követő naptári év kezdetén, 

január 1-jei hatállyal lehet.  
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- A Társulás megszűnése esetén a Társulás vagyonának felosztása során az 2013. évi V.  

törvény (a Polgári törvénykönyvről) közös tulajdonra vonatkozó szabályai szerint kell 

eljárni. 

 

10. A Társulás foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

A Társulás által foglalkoztatott közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

szabályai az irányadóak. 

A Társulás által alkalmazott többi munkavállaló esetében a munkavállalók jogait a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény tartalmazza. 

A Társulásnál a nem munkaviszonyban ellátott munkavégzésre az 2013. évi V. törvény (a 

Polgári törvénykönyvről) szabályai vonatkoznak.  

 

Záró rendelkezések: 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

92.  §-a alapján, továbbá a gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen nyújtott ellátásokról, 

azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI: törvény 29. §-a alapján a tagönkormányzatok 

Dabas Város Önkormányzatát bízzák meg a rendelet megalkotására 

 

Társult Képviselő-testületek kijelentik, hogy a megállapodásból, az intézmény fenntartása 

során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, a 

bíróságon keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek.  

 

Dabas, 2015. január 1. 

 

A módosított, egységes szerkezetben foglalt társulási megállapodást a társult önkormányzatok 

képviselő- testületei az alábbi számú határozatokkal hagyták jóvá 

 

- Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ......................Ök. számú 

határozata 

- Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete.....................Ök. számú 

határozata 

- Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  …...................Ök. számú 

határozata 

- Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete …….…..........Ök. számú 

határozata 

- Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete   …...................Ök. számú 

határozata 

 

2015. január 1. 

 

……………………………………………..           ph  

          Dabas Város Polgármestere      

 ……………………………………………..          ph 

          Inárcs Nagyközség Polgármestere                                  

………………………………………………         ph  

          Kakucs Község Polgármestere                                         

……………………………………………….        ph  

          Újhartyán Város Polgármestere                                     

………………………………………………         ph  

         Újlengyel Község Polgármestere                                      
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. december 18-ai ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó 

Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének 

elfogadásáról 

 

Előterjesztő:    Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

Szavazás módja:   minősített többség 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 

gesztorönkormányzatától Újhartyántól a tárgyban az alábbi tájékoztatást kaptuk: 

 

„A Társulás, mint önálló költségvetési szerv törzskönyvi bejegyzését és működési 

engedélyének megszerzését követően - az OEP szerződésben meghatározottak szerint - 

november 1-től a finanszírozását már az önálló költségvetési fizetési számlájára kapja. 

Ezért 2014. november 1-i hatállyal állapítjuk meg módosított költségvetését.  

Módosított előirányzat: 

Bevétel:  4.300.000 Ft. 

Kiadás:  4.300.000 Ft. 

 

A módosított előirányzat megállapítása során az önkormányzat költségvetésében szereplő 

072112-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás kormányzati funkción 2014. október 31-ig teljesült 

kiadási és bevételi adatok alapján figyelembe vettük a különböző bevételi és kiadási rovatokra 

még várható teljesítések összegét. Mivel az önálló intézmény évközben „alakult”, ezért a 

kifizetéseknél igyekeztünk úgy eljárni, hogy az október 31-ig terjedő időszakot terhelő 

kiadásokat még az önkormányzat fizetési számlájáról teljesítettük, az azt követően esedékes 

kifizetéseket pedig már az önálló számláról és az önálló pénztárból fizettük ki. Ezért a III. 

negyedéves elszámolást követően az október hónapot terhelő, az önkormányzat számlájáról 

novemberben teljesült kiadásokról is készítünk elszámolást az önkormányzatok felé. 

A módosított költségvetés önkormányzatok általi jóváhagyását követően benyújtjuk a MÁK 

felé a KGR K11 rendszeren keresztül, ahová a jogosultságok igénylése megtörtént, így a 

polgármesteri hivatal pénzügyi csoportja teljesíteni tudja a Társulás adatszolgáltatási és 

beszámolási kötelezettségét.” 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetés 

jóváhagyására. 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2014. (.........) Határozata: 

A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Társulás költségvetésének elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja a 

„Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetését. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. december 18-ai ülésére 

 

Tárgy:    Döntés a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéről 

 

Előterjesztő:    Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 44. § 

alapján a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. 

Az Mötv. 54. § alapján a képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett 

közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek 

képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.  

 

A képviselő-testület működésének alapja a munkaterv. 

A munkaterv tervezetét – a polgármester irányításával – a jegyző állítja össze, s a 

polgármester terjeszti jóváhagyás végett a képviselő-testület elé. 

A munkaterv tartalmazza a tervezett testületi ülések napirendjét, idejét, a közmeghallgatás 

tervezett idejét. 

Munkatervünket a jogszabályokban meghatározott kötelező napirendek mellett a beérkezett 

javaslatok figyelembe vételével, illetve a várható jogszabályváltozásokra tekintettel állítottuk 

össze. 

A munkatervben most feltüntetett napirendi pontok csak egy kötelező keretét adják meg a 

tervezett üléseknek, mely év közben kiegészül azokkal a tárgyakkal, napirendekkel, amelyek az 

aktuális feladatokhoz kapcsolódnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi munkatervre vonatkozó javaslatait, 

észrevételeit tegye meg, majd fogadja el a munkatervet. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2015. (12. 18.) Határozata: 

A Képviselő-testület 2015. évi munkatervéről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi munkatervét – legfontosabb 

döntéseinek, rendeleteinek, üléseinek ütemezését – az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 2366 Kakucs, Fő u. 20. nagyterem 

Testületi ülés napja: hétfő, vagy csütörtök 

Testületi ülés kezdési időpontja: 16,30 óra, vagy 17 óra 

Testületi ülés előterjesztésének kiküldési módja: SZMSZ szerint 

Testületi ülésre meghívottak, meghívandók: SZMSZ szerint 

1.) A település munkaprogramjából adódó, kiemelt jelentőségű kérdések: 

 

A település munkaprogramjából adódó, kiemelt jelentőségű kérdéseket a testület két 

fordulóban tárgyalja és közmeghallgatáson vagy más lakossági fórumon kérheti a lakosság 

véleményét. A testület ilyen jellegű ülést egy évben egyszer, legfeljebb kétszer tart. 
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Téma:  A település egészét érintő feladatok, szolgáltatások 

 Koordinátor: polgármester 

 Az előkészítésében közreműködik: 

- Pénzügyi EllenőrzőBizottság 

- Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 

- Kulturális és Társadalmi Bizottság 

- Sport- és Ifjúsági Bizottság 

- Jegyző 

- Munkacsoportok 

Elkészítésének ideje: A keletkezett kérdéstől számított 30 nap. 

 

2.) A testületi ülés állandó témái: 

 

1. Napirend tárgyalása előtti témák: 

a. Tájékoztató az elmúlt ülés eseményeiről 

Előadó: polgármester 

b. Beszámoló a testület által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

Előadó: polgármester, érintett bizottság elnöke 

c. Beszámoló a testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról 

Előadó: polgármester, jegyző 

d. Tájékoztató a képviselő-testület és szervei feladat- és hatáskörét érintő új 

jogszabályokról 

Előadó: jegyző 

 

2. A bejelentések között, illetőleg a napirend után tárgyalandó témák: 

a. Felvilágosítás-kérés, interpelláció (csak ha előtte írásban benyújtották) 

b. Egyebek 

 

3.) A testületi ülések tervezett ideje, napirendje: 

 

1./ február  

Kakucs Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megvitatása és elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

2./ március 

A helyi társadalmi szervezetek számára kiírt pályázatok elbírálása; 

2014. évi közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegzés elfogadása; 

Éves közbeszerzési terv elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

3./ április 

Kakucs Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

rendelettervezet megvitatása és elfogadása; 

Önkormányzat 30 napon túli kintlévőségeiről beszámoló; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

4./ május 

Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása; 

Kitüntető címek adományozásáról döntés; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

5./ június 

Nyári napközis szolgáltatás igénybevételéről; 

Tájékoztató a település közbiztonságáról; 

Rendőrségi beszámoló; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

6./ július 
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A Kakucsi Kökörcsin Óvoda beszámolójának megtárgyalása; 

Település-üzemeltetési feladatok áttekintése; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

7./ szeptember 

Kakucs Község Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési beszámolójának 

megvitatása és elfogadása; 

Kakucs Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének szükség szerinti 

módosítása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda maximális csoportlétszáma megemelésének 

engedélyezéséről; 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda 2015/2016. évi munkatervének véleményezéséről; 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő 

csatlakozásról; 

8./ november 

Kakucs Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének szükség szerinti 

módosítása; 

A helyi adórendeletek módosítása; 

Térítési díjak felülvizsgálata; 

A 2016. évi belsőellenőrzési terv elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

9./ december  

Közmeghallgatás; 

A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása. 

 

Határidő:  folyamatos 

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. december 18-i ülésére 

 

Tárgy:   Döntés folyószámlahitel-keret igényléséről 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

Szavazás módja:  egyszerű többség  

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A november 25-ei ülésen tájékoztattam Önöket az Önkormányzat gazdasági helyzetéről, ezért 

ezen előterjesztésben nem kívánom újból ismételni magamat.  

Mindenki tudja, hogy súlyos likviditási gondokat „örököltünk” meg, sokmilliós, előre nem 

látott kifizetési kötelezettségek várnak ránk az elkövetkezőkben.  

Annak érdekében, hogy a likviditási problémákat részben kezelni tudjuk, szükségünk lesz 

2015-ben éven belüli, ún. folyószámlahitel felvételére.  

Figyelembe véve a várható helyi adóbevételeket és a gépjármű átengedett részét, a hitelösszeg 

nagyságát 20 millió forintban határozzuk meg. 

A hitel igénylését a számlavezető Örkényi Takarékszövetkezetnél kezdeményezzük, az 

általuk jegyzett érvényes pénzintézeti számítási módszer alapján. 

 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gstv.) 10. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján nincs szükség előzetes kormányzati hozzájárulásra likvid 

hitelre vonatkozó adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez. 

 

Tájékoztatásul – az alábbiak szerint - közöljük a Gstv. 10. § (1) – (4) bekezdésében 

foglaltakat: 

„10. § (1) A (2) bekezdésben foglaltak és a jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve 

garanciavállalás kivételével az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes 

hozzájárulásával vállalhat az Áht. szerinti önkormányzati kezességet és garanciát, valamint 

köthet adósságot keletkeztető ügyletet. 

(1a) Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet – a (2) bekezdés szerinti 

kormányzati engedély nélkül megköthető ügyletek és a (10) bekezdés szerinti adósságmegújító 

ügylet kivételével – csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a 

helyi iparűzési adót vagy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vagyoni típusú 

adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. 

(2) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására 

a) a (7a) bekezdés szerinti ügyletek kivételével a központi költségvetésből nyújtott, európai 

uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert pályázat önrészének 

és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló, 

b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett 

reorganizációs hitelre vonatkozó, 

c) a likvid hitelre vonatkozó, 

d) a (7a) bekezdés szerinti ügyletek kivételével, a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város 

önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 

20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át meg 

nem haladó, de legfeljebb 10 millió forint összegű fejlesztési célú 

adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez, továbbá 

e) a d) pont szerinti önkormányzat-kategóriákba tartozó önkormányzatok ott leírtak szerinti 

értékhatárokat meg nem haladó összegű, továbbá az a)–b) pont szerinti, valamint bármely 

jogi személy által megkötött c) pont szerinti ügyletekhez nyújtott, Áht. szerinti önkormányzati 

kezesség- és garanciavállalásaihoz. 

(2a) A (2) bekezdés d) pontjának alkalmazásakor az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását 

szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani. 
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(2b) A (2) bekezdés e) pontjának alkalmazásakor az ugyanazon adósnak nyújtott kezesség- és 

garanciavállalások értékét egybe kell számítani. 

(3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó 

tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig 

egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. 

(4)Az önkormányzat működési célra a (4a) és (4b) bekezdés szerinti ügyletek kivételével csak 

likvid hitelt vehet fel.” 

 

A hitel fedezete: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 84. § (4) 

bekezdése alapján figyelembe vehető bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt, a 

hitel és járulékai erejéig.  

Az Áht. 84. § (4) bekezdése a következők szerint rendelkezik: „A helyi önkormányzat 

hitelfelvétele, kötvénykibocsátása fedezetéül az önkormányzati törzsvagyon, a helyi 

önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása és a költségvetési 

támogatás nem használható fel. Ez az előírás nem vonatkozik az európai uniós forrásból 

finanszírozott költségvetési támogatás előfinanszírozása céljából felvett hitelre, amelynek 

fedezetéül az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás felhasználható, 

továbbá a likvid hitel igénybevételére, amelynek fedezetéül a helyi önkormányzat általános 

működésének és ágazati feladatai támogatása felhasználható.” 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és fogadja el az 

alábbi határozat javaslatot:  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (……..) Határozata: 

Folyószámlahitel-keret igényléséről 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdálkodásának 

biztonsága érdekében úgy dönt, hogy az Önkormányzat részére 20.000.000 Ft, azaz 

húszmillió forint összegű folyószámla-hitelkeretet igényel a számlavezető Örkényi 

Takarékszövetkezettől. 

 

2. A Képviselő-testület a hitel futamidejét a rá vonatkozó szerződés - előreláthatóan 2015 

januárjában történő - megkötésének napjától - 2015. december 30-áig terjedő időtartamban 

határozza meg. 

 

3. A Képviselő-testület a hitel fedezetét az alábbiak szerint határozza meg: az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése alapján figyelembe 

vehető bevételek engedményezése, a hitel futamideje alatt és hitel és járulékai erejéig. 

 

4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a 

kapott hitel és járulékai összegét az Önkormányzat költségvetési rendeletébe betervezi és 

jóváhagyja, és a hitel futamideje alatt az igénybevett hitelt és járulékait visszafizeti a folyósító 

pénzintézetnek. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő 

megállapodásra. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az Önkormányzat szabályzatai 

szerinti pénzügyi ellenjegyzőt a fentiek szerinti hitelszerződés aláírására. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Polgármester  
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. december 18-ai ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a szennyvíztisztító területének bővítése miatt a rendezési 

terv módosítása tárgyában és a szennyvíztisztító-mű felújításával 

kapcsolatban hozott 122/2014. (11. 13.) számú Kt. Határozat 

visszavonásáról 

 

Előterjesztő:    Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Újhartyánnal közös szennyvíztelep bővítése a Kakucs, 0112/7. hrsz.-on - annak behatárolt 

területnagysága miatt - már nem lehetséges, ezért mindenképpen szükséges a mellette lévő, 

Kakucs, 0112/3. hrsz-ú, rét művelési ágú, 4731 m2 területű, Kakucs Önkormányzata 

tulajdonában lévő ingatlanból a tervezők által meghatározott terület igénybevétele. 

Tekintettel arra, hogy a folyamatban lévő beruházásnak 2015. szeptember végéig meg kell 

valósulnia, a nevezett terület művelésből való kivonása és átminősítése miatt sürgősen el kell 

indítanunk a rendezési tervünk módosítására irányuló eljárást. 

 

Tekintettel arra, hogy a budapesti székhelyű KÉSZ Közmű Kft-ben többen dolgoznak azon 

szakemberek közül, akik a hatályos rendezési tervünket készítették, javaslom, hogy tőlük 

rendeljük meg a szennyvíztisztító telep területének bővítése miatt a szükséges terv-

módosítást. (Megjegyzem, hogy Újhartyán Önkormányzata részéről biztosították 

Önkormányzatunkat afelől, hogy átvállalják a Terv módosításával kapcsolatban részünkről 

felmerülő költségek fele összegének megtérítését.) 

A határozat melléklete tartalmazza a KÉSZ Közmű Kft-vel kötendő szerződés tervezetét. 

Kérem a Képviselő-testület egyidejű felhatalmazását arra vonatkozóan is, hogy a módosítási 

eljárás során felmerülő kérdésekben a Képviselő-testület nevében eljárhassak azzal, hogy 

minden módosítási javaslatról természetesen előzetesen tájékoztatni fogom Önöket, s kikérem 

véleményüket. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a tárgyban a következő határozati javaslatokt 

elfogadását: 

1. határozati javaslat: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../2014. (........) Határozata: 

A szennyvíztisztító területének bővítéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kakucs, 0112/7. hrsz. 

alatt lévő szennyvíztisztító-telep tervezett bővítésével érintett: Kakucs, 0112/3. hrsz-ú, Má-v. 

jelű építési övezetbe sorolt területnek, a létesítmény elhelyezésének céljára megfelelő övezetté 

történő átminősítéséhez szükséges terveztetési eljárást megindítja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert, hogy a 

Településrendezési Terv módosítására vonatkozó eljárás lefolytatására kérje fel a KÉSZ-

Közmű és Energetikai Tervező Kft.-t (1016 Budapest, Naphegy utca 26.), és egyúttal 

felhatalmazza, hogy a módosítási eljárás során felmerülő, a Terv módosítására vonatkozó 
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kérdésekben a Képviselő-testület nevében eljárjon azzal, hogy minden módosítási javaslatról 

előzetesen tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, s kikéri véleményüket. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 

2. határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../2014. (........) Határozata: 

A településrendezési eszközök módosításának elkészítésére vonatkozóan szerződés 

megkötéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária 

Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében az alábbi szerződést megkösse: 

 

„ S Z E R Z Ő D É S  

mely létrejött egyrészt: 

        Kakucs Község Önkormányzata (székhelye: 2366 Kakucs, Fő utca 20., adószáma: 

15734659-2-13, képviseli: Dr. Kendéné Toma Mária polgármester) mint Megrendelő, 

másrészt:      

        KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező Kft. (székhelye: 1016 Budapest, Naphegy u. 

26., adószáma: 10637588-2-41, cégjegyzékszáma: 01 09 160528, képviseli: Hanczár Zsoltné 

ügyvezető) mint Tervező  

között az alábbi feltételekkel: 

 

1.  Megrendelő a .../2014. (......) képviselő-testületi határozat alapján megbízza a Tervezőt 

Kakucs község hatályos településrendezési eszközei módosításának elkészítésével, a 

0112/7 hrsz.-on lévő szennyvíztisztító telepnek a 0112/3 hrsz.-ú területen történő bővítése 

érdekében, az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. 

2.  A felek a szerződés megkötése és teljesítése során kölcsönösen együttműködve járnak el. 

3.  A Tervező vállalja a hatályos településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi 

építési szabályzat és szabályozási terv) módosításának elkészítését az adott részterületekre 

vonatkozóan, és egyeztetését az államigazgatási szervekkel és partnerekkel, és az általa 

készítendő rajzi és szöveges munkarészek dokumentálását, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 32. § (1) a) pontja szerinti teljes eljárás keretében, a jelen szerződés 1. sz. 

melléklete szerinti rész-, illetve véghatáridőre, majd az egyeztetési eljárást, illetve a terv 

jóváhagyását követően a végleges tervdokumentáció összeállítását. 

     A részteljesítés az Önkormányzat által adott igazolással történik, végső teljesítésnek a 

tervre vonatkozó állami főépítészi záró vélemény minősül, amely alapján a terv képviselő-

testületi jóváhagyásra előterjeszthető. 

4.  A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tervezőt a  terv-módosítás elkészítéséért 

1.200.000,- Ft + 27 % ÁFA (324.000,- Ft), összesen 1.524.000,- Ft, azaz: Egymillió-

ötszázhuszonnégyezer forint tervezési díj illeti meg, melyet a Megrendelő az 1. sz. 

melléklet szerinti részletekben, a részteljesítést, illetve teljesítést követően, a Tervező által 

benyújtott számla ellenében 15 napon belül átutal a Tervezőnek az OTP Bank Nyrt-nél 

vezetett 11705008-20422299 számú számlájára. 

5.  A Tervező a munkát a tervezésre vonatkozó szabályok, hatósági és szakhatósági előírások, 

stb., illetve az 1. sz. mellékletben megállapítottak szerinti tartalommal és minőségben 

köteles szolgáltatni. Az ennek megfelelő tervdokumentáció szerződés szerinti teljesítésnek 

minősül. 

6. A szerződés tárgyát képező terv-módosítás felelős tervezője: Zétényi Zsófia okl. 

építészmérnök, vezető településtervező (1016 Budapest, Naphegy u. 26.), Építész Kamarai 

tagnyilvántartási szám: TT/1É 01-2407. 
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7. A szerződés tárgyát képező tervdokumentáció szerzői jogi védelem alatt áll, annak 

megváltoztatása, módosítása csak a Megrendelő és a Tervező együttes hozzájárulásával 

történhet. 

8.  Minden ezen szerződésben nem szabályozott kérdésben a vonatkozó hatályos 

jogszabályok, különösen a PTK előírásai az irányadók.  

9.  Különleges kikötések: 

- A tervezéshez szükséges előzményeket (előzményterveket, iratanyagot, a 

szennyvíztisztító-mű kiviteli tervei, vízjogi engedélye stb.) a Megrendelő igény szerint, 

folyamatosan, adatszolgáltatásként a Tervező részére betekintésre átadja. 

- A tervezés szakmai felügyeletét a Polgármesteri Hivatala biztosítja. 

10. Ezen szerződés mindennemű módosítása csak írásban, mindkét szerződő fél egybehangzó 

akaratával történhet. 

 

    A szerződést           változatlan tartalommal 

                                    a csatolt véleményeltéréssel           elfogadom. 

Kelt: ......................................... 

 

         ...............................................                            ................................................. 

                    Megrendelő                                                             Tervező 

           (Dr. Kendéné Toma Mária)                                        (Hanczár Zsoltné) 

                    polgármester                                                           ügyvezető 

                             

1. sz. melléklet 

a Kakucs Község településrendezési eszközei módosításának  
(a külterületi 0112/7 hrsz.-ú területen lévő szennyvíztisztító telepnek a 0112/3 hrsz.-ú 

területen történő bővítésére vonatkozóan) 

elkészítésére vonatkozó tervezési szerződéshez 

 

Törzsszám:              …/2014 

SZJ:                         74.20.5  (település- és tájrendezési tervezés) 

Megrendelő:            Kakucs Község Önkormányzata 

                                 (2366 Kakucs, Fő utca 20.) 

     Felelős tervező:     Zétényi Zsófia  vezető településtervező (TT/1 É 01-2407) 

                                      (KÉSZ Közmű Kft. - 1016 Budapest, Naphegy u. 26.) 

 

Elvégzendő feladat 

Kakucs község hatályos településrendezési eszközei (településszerkezeti terv, szabályozási 

terv és helyi építési szabályzat) módosításának elkészítése a .../2014. (.....) sz. Képviselő-

testületi határozat alapján, a 0112/7 hrsz.-on lévő szennyvíztisztító telepnek a 0112/3 hrsz.-ú 

területen történő bővítése érdekében. A módosítás a hatályos jogszabályok (mindenekelőtt: 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) szerinti véleményeztetése; a véleményezési eljárást 

követően az esetlegesen szükségessé váló pontosítások átvezetése, majd a jóváhagyást 

előkészítő, az Állami Főépítésznek benyújtandó dokumentáció összeállítása, továbbá tervezői 

közreműködés a jóváhagyási eljárásban. 

Mivel a tervezett módosításra vonatkozóan az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (4) b-c) pontjai szerinti feltételek nem 

teljesülnek, ezért a terv-módosítás egyeztetése során a Korm. rendelet 32. § (1) a) pontja) 

szerinti teljes eljárás lefolytatása szükséges. A Tervező feladata az ehhez szükséges 

tervdokumentációk elkészítése, illetve sokszorosítása (az egyeztetési eljárásban résztvevő 

államigazgatási szerveknek, partnereknek történő megküldés céljából), a véleményezési 

eljárást követően az esetlegesen szükségessé váló pontosítások átvezetése; a jóváhagyást 

megelőző (Állami Főépítésznek benyújtandó) dokumentáció elkészítése; tervezői 

közreműködés a jóváhagyás előkészítésében, majd a jóváhagyást követően a végleges, 

jóváhagyott dokumentáció összeállítása. 
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Munkafázisok, határidők 

3. Kiegészítő vizsgálatok, előzetes tájékoztató anyag összeállítása, 

dokumentálása:  

Határidő:  a szerződéskötéstől számított  2 hét 

4. Szabályozási terv és helyi építési szabályzat, valamint településszerkezeti terv 

módosítás munkarészeinek elkészítése a módosítandó besorolású területekre 

és környezetükre; véleményezési anyag dokumentálása  
Határidő: szerződéskötéstől számított 1 hónap 

5. Az egyeztetési eljárás befejezése után a munkarészek véglegesítése 

Határidők: a) állami főépítésznek végleges véleményezésre benyújtandó dokumentáció:  

                                                   a véleményezési eljárás befejezésétől számított 2 hét 

                      b) jóváhagyott végdokumentáció: a terv jóváhagyásától számított 1 hét 

 

Tervezési díj: 

1. Kiegészítő vizsgálatok, előzetes tájékoztató anyag elkészítése (a módosítandó tervi 

elemek ismertetése) 

-  részletes helyszíni vizsgálatok (a módosítandó területekre vonatkozóan) 

-  szakági vizsgálatok aktualizálása (a módosítandó területekre vonatkozóan) 

-  előzetes tájékoztató anyag összeállítása (partnerségi egyeztetésben részt vevő 

szervezetek,  

    valamint a magasabb szintű jogszabályban meghatározott államigazgatási szervek 

részére), 

    dokumentálása, sokszorosítása                                                     

      Kiegészítő vizsgálatok, előzetes tájékoztató összesen:                              200.000,- 

6. Szabályozási terv és helyi építési szabályzat, valamint településszerkezeti terv 

módosítás munkarészeinek elkészítése a módosítandó besorolású területekre 

és környezetükre; véleményezési anyag dokumentálása 

    Jóváhagyandó munkarészek 

- településszerkezeti terv módosítása 

  (önkormányzati határozat rajzi melléklete) m = 1:10.000                          

- helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet)                                                                                  

- szabályozási terv módosítása (önkormányzati rendelet rajzi melléklete) 

   (az adott területrészekre vonatkozóan) m = 1:4000,  m = 1:10.000 

    Alátámasztó munkarészek 

- összefoglaló műszaki leírások 

- közlekedési javaslatok pontosítása 

- közműellátási, hírközlési javaslatok (szakáganként) pontosítása, kiegészítése, 

- zöldfelületi és környezetvédelmi/környezetalakítási javaslatok kiegészítése 

- biológiai aktivitás-érték számítása 

- magasabb szintű tervekkel való egyezőség igazolása 

    Tervi munkarész (véleményezési szakasz) összesen:                                          750.000,- 

7. Szabályozási terv és helyi építési szabályzat, valamint településszerkezeti terv 

      módosításának az egyeztetési eljárást követő véglegesítése, 

      digitális + hagyományos feldolgozással, közreműködés a terv 

      jóváhagyási eljárásában:                                                                            250.000,- 

     Tervezési díj összesen:                                                                              1.200.000,- Ft 

      +ÁFA (jelenleg 27 %)                                                                                 324.000,-  Ft 

Mindösszesen:                                                                                           1.540.000,- Ft 

 

 

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

 



18 

A napirendi ponthoz kapcsolódva tájékoztatom Önöket, hogy a szennyvíztisztító-telep 

bővítésével kapcsolatban a telep területe fele részének - Újhartyán Önkormányzata részére 

bizonyos feltételekkel történő - átadása tárgyában a november 13-ai ülésen született egy 

döntés a Testület részéről, azonban az előzőekben vázolt körülmény miatt javasolom azt 

hatályon kívül helyezni, s új döntést hozni a jelenlegi ingatlan és a hozzácsatolandó terület 

fele részének átadásával / értékesítésével kapcsolatban. 

Itt jegyzem meg, hogy Újhartyán Önkormányzatával egyeztettünk arról, hogy mindkét 

Önkormányzat visszavonja a tárgyban általa hozott döntést, s a tárgyalásokat új alapokra 

helyezzük.  

 

T. Képviselők! Amennyiben a fentiekkel egyetértenek, kérem, hogy az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjenek: 

 

 

3. határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2014. (...........) Határozata: 

A 122/2014. (11. 13.) Kt. Határozat hatályon kívül helyezéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Újhartyán-Kakucs 

közös szennyvíztisztító-telep felújításával kapcsolatos beruházással összefüggésben 

meghozott 122/2014. (11. 13.) Kt. Határozatot - Újhartyán Önkormányzatával egyeztetve -  

hatályon kívül helyezi. 

 

A Képviselő-testület továbbá dönt arról, hogy – a körülmények változása miatt – a tárgyban új 

döntést fog hozni a 2015. év folyamán. 

 

Határidő:  2014. december 19. 

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. december 18-ai ülésére 

 

Tárgy:    Döntés hulladékelhelyezési és -ártalmatlanítási díj módosításáról 

 

Előterjesztő:    Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az A.S.A. Kft. megküldte Önkormányzatunknak a települési szilárd hulladék elhelyezésére és 

ártalmatlanítására vonatkozó díjmódosítási javaslatát. 

Tájékoztatásul közöljük a 2014. december 31-ig érvényes díjakat: 

Lerakási díj: települési szilárd hulladék esetén EWC 20 03 01: 18.740 Ft/tonna + ÁFA. 

Kapacitás biztosítás értéke - havi 16 órával számolva - 2014. december 31-ig havi nettó: 

404.000 Ft, azaz négyszáznégyezer forint (25.250 Ft/óra). 

A Kft. 2015. január 1-jétől a lerakási díjat 19.864 Ft/tonna + ÁFÁ-ra javasolja emelni, mely 

magában foglalja a lerakási járulékot is, a kapacitásbiztosítási díj változására nem tettek 

javaslatot. 

A Kft. a díj emelésének szükségességét azzal indokolta, hogy a hulladékokról szóló 2012. évi 

CLXXXC. törvény rendelkezéseiből adódó kötelezettségeik közvetve és közvetlenül, 

rendkívüli módon megnövelték a működési költségeiket. 

 

Kérjük a fentiek megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../2014. (........) Határozata: 

A települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására vonatkozó díjak 

módosításáról 

 

A Képviselő-testület az A.S.A. Magyarország Kft.-vel a települési szilárd hulladék 

elhelyezésére és ártalmatlanítására vonatkozó - a 173/2008. (12. 15.) Kt. Határozatban 

jóváhagyott és 2008. február 25-én aláírt - megállapodásokat az alábbiak szerint módosítja: 

 

1./ A települési szilárd hulladék elhelyezésére vonatkozó megállapodás 4.1. pontja az alábbiak 

szerint módosul: 

A lerakási díj 2015. december 31-ig:  

Települési szilárd hulladék esetén EWC 20 03 01:  19.864 Ft/tonna + ÁFA. 

 

2./ A települési szilárd hulladék ártalommentes kezelésére vonatkozó megállapodás 4.1. 

pontja az alábbiak szerint módosul: 

A kapacitás biztosítás értéke - havi 16 órával számolva - 2015. december 31-ig havi nettó: 

404.000 Ft, azaz négyszáznégyezer forint (25.250 Ft/óra). 

 

3./ A megállapodások itt meg nem említett részei továbbra is érvényben maradnak. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert az 

együttműködési megállapodás fentiek szerinti módosítására. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. december 18-ai ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a gyepmesteri tevékenység végzésére vonatkozóan 

megbízási szerződés megkötéséről 

 

Előterjesztő:    Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kakucs községben hosszú évek óta a gyömrői telephellyel rendelkező Aranyi János - , mint a 

Töves-Gold Magánnyomozó és Állatmentő Kft. ügyvezetője végzi - a gyepmesteri 

tevékenységet. A szerződést évente kötjük vele. 

 

Kérem, hogy - a határozati javaslatban foglaltak alapján – a megbízási szerződést a 2015. 

évre vonatkozóan elfogadni szíveskedjenek. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2014. (.........) Határozata: 

A gyepmesteri tevékenységre kötendő megbízási szerződésről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármester az Önkormányzat képviseletében a Töves-Gold Magánnyomozó és 

Állatmentő Kft. ügyvezetőjével az alábbi megbízási szerződést megkösse: 

 

„MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS – GYEPMESTERI TEVÉKENYSÉG ELVÉGZÉSÉRE, amely 

létrejött  

- egyrészről a Kakucs Község Önkormányzata (székhelye: 2366 Kakucs, Fő u. 

20., adószáma: 15734659-2-13., képviseli: Dr. Kendéné Toma Mária polgármester) 

továbbiakban Megbízó,  

- másrészről Töves-Gold Magánnyomozó és Állatmentő Kft. (székhelye: 2230 

Gyömrő, Tövesmajor D/1., adószáma: 24663735-2-13, képviseli: Aranyi János 

ügyvezető), továbbiakban Megbízott 

között az alábbi feltételekkel: 

 

1. Megbízó megbízza Megbízottat Kakucs község közigazgatási területén a gyepmesteri 

feladatok ellátásával, melyet Megbízott elvállal. 

Megbízott a megbízást a Polgármester utasításai szerint végzi. Amennyiben feladatát nem 

tudja teljesíteni, vagy bármely okból akadályoztatva van, köteles a Megbízót haladéktalanul 

értesíteni. 

 

A gyepmesteri feladat az alábbiakat foglalja magában: 

a) kóborló ebek befogása  /24 órás elérhetőség 365 napon át / 

b) állati tetemszállítás (macska, kutya) saját telephelyen hullatartó hely biztosítása, 

üzemeltetése) 
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c) 14 napos megfigyelési hely biztosítása (EU szabvány, egyedi ketrec) 

d) veszettség megfigyelési lehetőség (elkülönítő ketrec) 

e) a havonta befogadott kutyák korlátlan számú tartása 

f) technikai feltételek (befogadó autó 3 fővel, 10 férőhely, bódító szerek, 

hurok,befogócsapda) biztosítása 

g) baromfifélék  /EMU és STRUC kivételével / 

h) lábas házi állatok 70 kg súlyhatárig 

i) 70 kg feletti tetemek egyedi megbízás alapján. 

 

2. A Megbízott kötelezettségei: 

a) 2015. évben a megbízás tárgyát képező feladat keretében a település közigazgatási 

területén belül a kóborló ebek befogása, 

b) az 1. pontban foglalt feladatokat a legnagyobb gondossággal és szakmai hozzáértéssel 

ellátni, a tetemek összegyűjtését szakszerűen elvégezni és megsemmisítésre elszállítani, 

c) minden esetben a Megbízó utasítása és érdekei szerint eljárni, 

d) a feladat ellátásához szükséges minden munkagépet, egyéb eszközöket a megfelelő 

minőségben és mennyiségben biztosítani, 

e) igény esetén a megbízás tárgyában szaktanácsadás nyújtása, 

A Megbízott kijelenti, hogy az elszállításhoz és a befogadáshoz szükséges feltételekkel és 

engedélyekkel rendelkezik, az elhullott tetemek megsemmisítését a hatályos jogszabályokban 

foglaltak szerint végzi. 

 

3. Megbízó kötelezettségei: 

a) a szakmailag megalapozott munkához szükséges információk megadása, 

b) előzetes és folyamatos konzultációs lehetőség biztosítása Megbízott számára Megbízó 

kapcsolattartó személyén keresztül. 

 

4. A Megbízottnak járó megbízási díj: 

4.1 Megbízottat a gyepmesteri feladatatok ellátására vonatkozóan  rendelkezésre 

állási díj illeti meg. A megbízási díj összege: 5.000,- Ft+ Áfa azaz Ötezer forint+ÁFA, 

amely díj tárgyhónapot követő hónap 5 napjáig esedékes a Megbízottnak a Pátria 

Takarékszövetkezetnél vezetett 65100211-11379533 számú számlájára történő 

átutalással. 

4.2 A rendelkezésre állási díjon felül a Megbízott az alábbi költségek 

kiszámlázására jogosult a Megbízó felé: 

a) Ellátási díj: Ebenként nap/darab: 1000,-Ft+ÁFA 

b) Befogási díj: 3000,-Ft+ÁFA/db 

c) Kilométer díj / bejárás és telephelytől telephelyig /: 150,-Ft+ÁFA/km 

d) Állati tetem elszállítás: 350,-Ft+ÁFA/ kg. / 20 kg-ig 6.000,-Ft+ÁFA / 

4.3 Ha a Megbízó a díjat késedelmesen egyenlíti ki, úgy a Polgári 

Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles. 

4.4. A kapcsolattartó személyek: 

Megrendelő részéről: Prohászka Péter - 06209664009 

Megbízott részéről: Aranyi János - 06209385192 

 

5. A szerződés hatályba lépése, megszűnése, jogorvoslat: 
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5.1. Jelen szerződés 2015. január 01. napjától - 2015. december 31. napjáig szóló 

határozott időre jön létre. Jelen megbízási szerződés megszűnhet a Felek erre irányuló 

közös megegyezése esetén, valamint súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú 

rendkívüli felmondással. 

5.2. Az azonnali hatályú felmondási jogot a Felek a másik fél súlyos szerződésszegése 

esetén jogosultak gyakorolni. Felek az azonnali felmondás jogát egyoldalú nyilatkozattal 

gyakorolják. 

5.3. Megbízót megilleti az azonnali felmondás joga, amennyiben a Megbízott többszöri 

írásos figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget a jelen szerződés 2. pontjában foglalt 

bármely kötelezettségének. 

5.4. Megbízottat megilleti az azonnali felmondás joga, amennyiben a Megbízó többszöri 

írásos figyelmeztetése ellenére a fizetési határidő lejártát követő 30 napon túl sem tesz 

eleget fizetési kötelezettségének. 

5.5. A jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a megszűnést 

követően Felek 5 munkanapon belül kötelesek egymással elszámolni. 

 

6. Vegyes rendelkezések: 

Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen oknál fogva a jelen szerződésben megjelölt 

feladat megváltozik, úgy a változás napjától számított 10 munkanapon belül jelen szerződést 

közösen módosítják. 

 

Jelen szerződés 2 eredeti példányban készült, melyből egy eredeti példány Megbízottat illet.  

A szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv  megbízásra 

vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

Felek tudomásul veszik, hogy az adatvédelmi törvény vonatkozó szakaszait kötelesek 

betartani. 

Jelen szerződést Felek elolvasták, közösen értelmezték és megértették, azt, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

 

Határidő:   a szerződés megkötésére 2014. december 31. 

Felelős:  polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. december 18-ai ülésére 

 

Tárgy:  Általános iskolai felvételi körzethatár meghatározásával 

kapcsolatos vélemény kialakítása 

 

Előterjesztő:    Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a 

kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. A felvételi körzetek 

megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési 

önkormányzatok véleményét. 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése rögzíti: „a felvételi körzetek 

megállapításához a kormányhivatal minden év november utolsó napjáig beszerzi az 

illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a 

település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek 

létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. A kormányhivatal február utolsó napjáig 

tájékoztatja a települési önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános 

iskolákat a kijelölt körzetekről.” 

 

Javaslom, hogy a Kakucsi Általános Iskola felvételi körzete továbbra is Kakucs község 

közigazgatási területében legyen megállapítva. 

 

A Jegyző nyilvántartásában szereplő hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek 

létszáma: 3 fő. 

A Kakucsi Általános Iskola hátrányos helyzetű gyermekeinek létszáma: 2 fő. 

 

A Jegyző nyilvántartásában szereplő, a halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába 

járó gyermekek létszáma: 35 fő. 

A Kakucsi Általános Iskola halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeinek létszáma: 35 fő. 

 

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi határozati javaslatot: 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2015. (12. 18.) Határozata: 

Általános iskolai felvételi körzethatár meghatározásával kapcsolatos vélemény 

kialakításáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja azon véleményét, hogy a 

Kakucsi Általános Iskola (2366 Kakucs, Hősök tere 7.) felvételi körzete Kakucs község 

közigazgatási területében legyen meghatározva. 

 

2. A Képviselő-testület véleményében rögzíti továbbá azt is, hogy Kakucs község 

Jegyzőjének nyilvántartása szerint a helyi  

- hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma: 3 fő,  

amelyből 2 fő a Kakucsi Általános Iskola tanulója, 

- halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma: 35 fő, 

amelyből 35 fő a Kakucsi Általános Iskola tanulója.  

 

3. A Képviselő-testület felkéri Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert, hogy a Pest Megyei 

Kormányhivatal Oktatási Főosztályát jelen határozatban foglaltakról értesíteni szíveskedjék. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. december 18-ai ülésére 

 

Tárgy:  Döntés az étkezési térítési díjak összegének változásával 

kapcsolatban a vonatkozó rendelet módosításáról 

 

Előterjesztő:    Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

    Bundik Kornélia élelmezésvezető 

 

Szavazás módja:   minősített többség 

 

Tisztelt Képviselők! 

 

A Konyha részéről kérjük az étkezési térítési díjak megemelését tekintettel arra, hogy a 

jelenlegi árakat 2012. január 1. óta alkalmazzuk, s azóta lényegesen emelkedtek a 

nyersanyagköltségek, illetve jövőre is várható áremelkedés. 

A díjemelés átlagos javasolt mértéke: 7%. 

A nyersanyag és adagmennyiség megállapítása az ÁNTSZ által közzétett ajánlással történt. 

 

Tisztelettel: 

Bundik Kornélia élelmezésvezető 

 

Nyersanyagnorma-tervezet: 

 

Megnevezés Átlagár 
3-6 
év Érték 

7-14 
év Érték 19-60 év Érték 

Hús( sertés) kg. 1 100 Ft 0,6 660 Ft 0,9 990 Ft 1,1 1 210 Ft 

Baromfi 780 Ft 0,8 624 Ft 1 780 Ft 1,2 936 Ft 

Tej  l. 175 Ft 2 350 Ft 2,5 438 Ft 2,5 438 Ft 

Tejtermék 1 200 Ft 0,15 180 Ft 0,2 240 Ft 0,25 300 Ft 

Tejföl  db. 108 Ft 1,5 162 Ft 2 216 Ft 2 216 Ft 

Főzőzsiradék (étolaj) 350 Ft 0,1 35 Ft 0,15 53 Ft 0,17 60 Ft 

Kenőzsiradék 500 Ft 0,1 50 Ft 0,15 75 Ft 0,2 100 Ft 

Cukor 210 Ft 0,2 42 Ft 0,2 42 Ft 0,25 53 Ft 

Kenyér  205 Ft 1 205 Ft 1,4 287 Ft 1,7 349 Ft 

Péksütemény 90 Ft 10 900 Ft 10 900 Ft 20 1 800 Ft 

Cereáliák 180 Ft 0,3 54 Ft 0,4 72 Ft 0,5 90 Ft 

Száraztészta 380 Ft 0,5 190 Ft 0,8 304 Ft 0,9 342 Ft 

Burgonya 120 Ft 1,7 204 Ft 2 240 Ft 2,5 300 Ft 

Zöldségfélék 240 Ft 1,5 360 Ft 2 480 Ft 2,2 528 Ft 

Gyümölcsök,befőtt 260 Ft 1 260 Ft 1,5 390 Ft 1,5 390 Ft 

Tojás 28 Ft 5 140 Ft 10 280 Ft 15 420 Ft 

Húskészítmény 1 100 Ft 0,15 165 Ft 0,17 187 Ft 0,2 220 Ft 

Hüvelyesek 250 Ft 0,1 25 Ft 0,1 25 Ft 0,15 38 Ft 

1 fő / 10 nap össz.:     4 606 Ft   5 999 Ft   7 790 Ft 

1 fő / 1 nap össz..     461 Ft   600 Ft   780 Ft 

3 x étkezés (65%):     300 Ft   390 Ft   507 Ft 

Tízórai 20% :     92 Ft   78 Ft   101 Ft 

Ebéd 65% :     195 Ft   254 Ft   338 Ft 

Uzsonna 15% :     45 Ft   59 Ft   78 Ft 

Súlyozott átlagnorma               

2 x étkezés (55%)         330 Ft     

1 x étkezés (40%) :         240 Ft   312 Ft 
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Javasolt térítési díjak 2015. január 1-től: 

 

Étkezési csoportok Norma Áfa Összesen 2014.   Rezsivel Rezsi % 

Óvoda 300 Ft 81 Ft 381 Ft 353 Ft 3 x étkezés     

Napközi 390 Ft 105 Ft 495 Ft 448 Ft 3 x étkezés     

Menza 240 Ft 65 Ft 305 Ft 276 Ft 1 x étkezés      

Menza plusz 330 Ft 89 Ft 419 Ft 362 Ft 2 x étkezés     

Alkalmazott 312 Ft 84 Ft 396 Ft 573 Ft 1 x étkezés 632 Ft 59,5% 

Szociális étkezők 312 Ft 84 Ft 396 Ft 786 Ft 1 x étkezés 868 Ft 119% 

Vendég        312 Ft 84 Ft 396 Ft 786 Ft 1 x étkezés 868 Ft 119% 

 

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

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az étkezési térítési díjakkal kapcsolatban az Önkormányzat a 

14/2013. (IX. 02.) önkormányzati rendeletet alkotta 2013-ban, melynek 1. számú melléklete 

tartalmazza a jelenlegi térítési díjakat az alábbiak szerint: 

 
1. melléklet a 14/2013. (IX. 02.) önkormányzati rendelethez  

 

 Étkezési csoportok Nyers- 
anyag-  

költség 

ÁFA 
27% 

Rezsi-költség Intézményi 
térítési díj 

 

1. Óvoda  

(háromszori étkezés:  

tízórai, ebéd, uzsonna) 

278 Ft 75 Ft 0 353 Ft 

2. Napközi  
(háromszori étkezés:  

tízórai, ebéd, uzsonna) 

353 Ft 95 Ft 0 448 Ft 

3. Menza 
(egyszeri étkezés: ebéd) 

217 Ft 59 Ft 0 276 Ft 

4. Menza plusz  

(kétszeri étkezés: tízórai, ebéd) 

285 Ft 77 Ft 0 362 Ft 

5. Munkahelyi étkeztetés 

 (egyszeri étkezés)  

(rezsi: 59,5%)  

283 Ft 76 Ft 283 Ft + 76 Ft x 
59,5% = 214 Ft 

573Ft 

6. Szociális étkezők  

(egyszeri étkezés)  

(rezsi: 119%)  

283 Ft 76 Ft 283 Ft + 76 Ft x 
119% = 427 Ft 

786 Ft 

7. Vendégétkezők  

(egyszeri étkezés)  

(rezsi: 119%) 

283 Ft 76 Ft 283 Ft + 76 Ft x 
119% = 427 Ft 

786 Ft 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 

14/2013. (IX. 02.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény  17. § (1) bekezdése értelmében a 

jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi 

tényezőkre vonatkozóan:  

 

A rendelet-tervezet:  
- Társadalmi hatása: A rendelet az étkeztetés nyersanyagköltségének emelkedésével 

fenntartja a jelenlegi étkeztetési minőségi és mennyiségi színvonalat. A térítési díj 

emelésével a társadalom rászorultabb rétegének (gyermeket nevelő családok, idős 
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rászorulók) terhei - a szolgáltatás költségének növekedésével arányosan - nőnek, 

növekszik a társadalmi elvonás mértéke.  

- Gazdasági hatása: Az önkormányzatot érintő jelentős gazdasági hatása nincs. 

Kismértékben növekszik az önkormányzat által viselt, a térítési díjban át nem hárított, 

étkeztetés biztosításához kapcsolódó kiadások nagysága.  

- Költségvetési hatása: Az étkeztetés vásárlása a költségvetés kiadási oldalán jelentkezik, 

és tekintettel a megemelésre kerülő nyersanyagköltségekre, az étkeztetés is nagyobb 

kiadást jelent az önkormányzat számára. A térítési díj bevételek kis mértékben 

növekednek.  

- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása: nincs.  

- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.  

- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az 

adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet 

alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli.  

- A rendelet megalkotásának szükségessége: Az étkeztetés nyersanyag költségének és az 

ellátottak által fizetendő díjnak rendeleti szintű meghatározása kötelező.  

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának 

következménye, hogy a jelenleg hatályos étkeztetési nyersanyagköltséget és térítési díjat 

szabályozó önkormányzati rendeletben meghatározottak maradnak érvényben.  

- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, 

további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.  
 

 

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

jogszabály indokolása is. 

 

A fentiek alapján kérjük a Képviselő-testületet, hogy az alábbiak szerint fogadja el az étkezési 

térítési díjakkal kapcsolatos rendelet módosítását: 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 

14/2013. (IX. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi  

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében és a 147. § (1) 

bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (IX. 

02.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

 Étkezési csoportok Nyers- 

anyag-  

költség 

ÁFA 

27% 

Rezsi-költség Intézményi 

térítési díj 

 

1. Óvoda  

(háromszori étkezés:  

tízórai, ebéd, uzsonna) 

300 Ft 81 Ft 0 381 Ft 

2. Napközi  
(háromszori étkezés:  

tízórai, ebéd, uzsonna) 

390 Ft 105 Ft 0 498 Ft 

3. Menza 
(egyszeri étkezés: ebéd) 

240 Ft 65 Ft 0 305 Ft 

4. Menza plusz  

(kétszeri étkezés: tízórai, ebéd) 

330 Ft 89 Ft 0 419 Ft 

5. Munkahelyi étkeztetés 

 (egyszeri étkezés)  

(rezsi: 59,5%)  

312 Ft 84 Ft 312 Ft + 84 Ft x 

59,5% = 236 Ft 
632 Ft 

6. Szociális étkezők  

(egyszeri étkezés)  

(rezsi: 119%)  

312 Ft 84 Ft 312 Ft + 84 Ft x 

119% = 472 Ft 
868 Ft 

7. Vendégétkezők  

(egyszeri étkezés)  

(rezsi: 119%) 

312 Ft 84 Ft 312 Ft + 84 Ft x 

119% = 472 Ft 
868 Ft 

 

2. § Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 


