
1 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. január 19-ei ülésére 

 

 

Tárgy: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelet és a Kökörcsin Óvoda Alapító Okiratának 

módosítása – kormányzati funkciók változása miatt 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

   Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető 

 

Szavazás módja:   rendelet esetén - minősített többség 

határozat esetén - egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Közlöny 187/2014. (12. 30.) számában megjelent a kormányzati funkciók, 

államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) 

NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) módosítása, miszerint az NGM rendelet 1. 

melléklete 9. alcímében - Önkormányzatunkat érintően - a 0960 Oktatást kiegészítő 

szolgáltatások: 

      096010    Óvodai intézményi étkeztetés 

      096020    Iskolai intézményi étkeztetés 

megnevezésű kormányzati funkciók helyébe a: 

096015     Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

megnevezésű kormányzati funkció lépett, s egyúttal a kormányzati funkciók körét 

kibővítették a következővel, melyet Önkormányzatunknak használnia szükséges: 

096025     Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X. 27.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza az Önkormányzat közfeladatainak, szakmai 

alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti besorolását a törzskönyvi nyilvántartásba 

történő bejegyzéshez, melynek 29. és 30. pontja az alábbiakat tartalmazza: 

 

29. 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

30. 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 

 

Az NGM rendelet módosítása folytán Önkormányzatunknak meg kell változtatnia az SZMSZ-

ében ezen két kormányzati funkció azonosító számát és megnevezését az alábbiak szerint: 

 

29. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

30. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

Tekintettel arra, hogy az Óvoda Alapító Okiratában is szerepel a kormányzati funkciók között 

a „096010 – Óvodai intézményi étkeztetés”, azt is módosítanunk kell az új: „096015 - 

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” jelű és elnevezésű kormányzati funkcióra. 
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Szintén 2014. december 30-án jelent meg a Magyar Közlöny 186/2014. számában a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása. Az abban foglalt alaptevékenységek 

megjelölésének változása miatt módosítanunk szükséges az Óvoda Alapító Okiratának 6. 

pontjában foglaltakat is. Például: a „fejlesztő nevelés” tevékenység helyett az új meghatározás: 

„fejlesztő nevelés-oktatás”, illetve változott a sajátos nevelési igényű gyermekek fogalmának 

meghatározása is. 

Az új Alapító Okirat 6. pontjában foglaltakat az alábbi megszövegezésre javasoljuk módosítani: 

„6. Alaptevékenységének jogszabály szerinti megnevezése:   

a) óvodai nevelés,  

b) fejlesztő nevelés-oktatás,  

c) a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai fejlesztő 

nevelése. 

(A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 4. § 1.a), 1.p), 

1.r) pontjai alapján.) 

6.1. Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

(Az Nktv. 4. § 25. pontja alapján.)” 

 

A fentieknek megfelelően az alábbiak szerinti rendelettervezet és határozati javaslat alapján 

módosítottuk a vonatkozó rendelkezéseket. 

 

Kérjük a következő rendelet-tervezet és határozati javaslatok megvitatását és elfogadását!  
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RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (…….) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

8/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - 

figyelemmel a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 

osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 1. mellékletében foglaltakra - a 

következőket rendeli el:  

 

1. § Az Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X. 27.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletének 1.1. pontja 29. és 30. sora 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1.1. Az Önkormányzat közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkciók 

szerinti besorolása a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéshez:) 

 

„29. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

30. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben” 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

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

polgármester       jegyző 

 

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

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

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

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálatához 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 

 

I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs. 

 

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. 

 

III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása nincs. 

 

IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. 

 

V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. 

 

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  

a tervezetnek adminisztratív hatása nincs. 
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VII. megalkotásának szükségessége: a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok 

és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben foglalt 

kormányzati funkciók módosítása miatt változtatni szükséges az SZMSZ 1. mellékletét. 

 

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a kormányzati funkciók 

módosításának elmaradása esetén a Magyar Államkincstár kezdeményezhet intézkedéseket a 

törzskönyvi nyilvántartásban foglaltak – jogszabályoknak megfelelő – pontosítása érdekében. 

 

IX. alkalmazásához 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 

.../2015. (... ...) Határozata: 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda Alapító Okiratának 1/2015. számú módosításáról  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kakucsi Kökörcsin Óvoda részére a 

12/2014. (02. 04.) Határozattal kiadott egységes szerkezetű Alapító Okiratot az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

 

1./ Az Alapító 8. pontjában a „096010 - Óvodai intézményi étkeztetés (Az óvodai ellátottak 

részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel kapcsolatos feladatok.)” – 

meghatározás helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
(Az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel 

kapcsolatos feladatok.)” 

 

2./ Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„6. Alaptevékenységének jogszabály szerinti megnevezése:   

a) óvodai nevelés,  

b) fejlesztő nevelés-oktatás,  

c) a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai fejlesztő 

nevelése. 

(A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 4. § 1.a), 1.p), 

1.r) pontjai alapján.) 

6.1. Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

(Az Nktv. 4. § 25. pontja alapján.)” 

 

3./ Az Alapító Okirat „Záradéka” az alábbiak szerint módosul: 
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„Záradék 

 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napjával lép hatályba.  

A hatálybalépéssel egyidejűleg a Kakucsi Kökörcsin Óvoda részére a Kakucs Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete által a 12/2014. (02. 04.) Határozattal jóváhagyott, 

egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 

Jelen alapító okiratot Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a .../2015. (…. ....) 

számú határozattal hagyta jóvá.” 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza 

- a Polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Képviselő-testület 

nevében írja alá, 

- a Jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba történő változás-bejelentést a Magyar 

Államkincstár felé a határozat meghozatalától számított 8 napon belül tegye meg. 

 

Felelős:  polgármester, jegyző 

Határidő:  a határozatban foglaltak szerint 

 

 

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

 

2. HATÁROZATI JAVASLAT: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2015. (... ...) Határozata: 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kakucsi Kökörcsin Óvodának a 2/1994. 

(01. 31.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, a 24/2004.  (03. 22.), a 26/2009. (02. 16.), 

a 72/2009. (05. 25.), a 133/209. (09. 29.), a 15/2011. (01. 24.), az 57/2011. (04. 27.), a 115/2011. 

(09. 26.), a 88/2012. (07. 19.),  a 107/2012. (08. 30.),  a 134/2012. (09. 28.), a 33/2013. (04. 

18.), a 11/2014. (02. 04.) és a .../2015. (... ...) képviselő-testületi határozatokkal módosított, és 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

Felelős:     intézményvezető, jegyző  

Határidő:  azonnal 
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A…/2015. (…. ….) számú képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Kakucsi Kökörcsin Óvoda 

Alapító Okirata 

 

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

CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről 

szóló CXC. törvény 21. § (3) bekezdésére, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, a nevelési-oktatási 

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

31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi Alapító Okiratot adja ki. 

 

A költségvetési szerv: 

 

1. Megnevezése:      Kakucsi Kökörcsin Óvoda 

  

2. Székhelye, feladatellátási helye:   2366 Kakucs, Székesi út 3. 

2.1. telephelye, tagintézménye:   nincs 

 

3.   Típusa:      óvoda 

 

4. Közfeladata:      óvodai ellátás 

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

6. pontja alapján.) 

 

5. Szakmai alaptevékenysége:    óvodai nevelés 

5.1. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 

óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül 

betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  

5.2. Az intézmény a környező településekről történő beiratkozást is befogadhatja, amennyiben 

az a kötelezően ellátandó körzet biztonságos ellátását nem veszélyezteti. 

 

6. Alaptevékenységének jogszabály szerinti megnevezése:   

a) óvodai nevelés,  

b) fejlesztő nevelés-oktatás,  

c) a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai fejlesztő 

nevelése. 

(A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 4. § 1.a), 1.p), 

1.r) pontjai alapján.) 

6.1. Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

(Az Nktv. 4. § 25. pontja alapján.) 

  

7. Államháztartási szakágazati besorolása:    851020   Óvodai nevelés   

 

8.  Szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai  

(A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő 

foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában 

foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos feladatok.) 
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- logopédiai szolgáltatás/ellátás,  

- fejlesztő tevékenység,  

- gyógytestnevelés ellátása, 

091120  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai  

(A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, 

foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos feladatok.) 

- logopédiai szolgáltatás/ellátás,  

- fejlesztő tevékenység,  

- gyógytestnevelés ellátása, 

091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai  

(Az óvodai nevelés, ellátás köznevelési törvény szerinti működtetési feladatai.) 

096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  

(Az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel 

kapcsolatos feladatok.) 

 

9. Vállalkozási tevékenysége:   nincs 

 

10. Működési köre:     Kakucs község közigazgatási területe.  

 

11.  Alapítójának, fenntartójának, működtetőjének, irányító szervének neve, 

székhelye:      
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő u. 20. 

 

12. Férőhelyeinek, csoportjainak száma, csoportok gyermeklétszáma a 2013/14. 

nevelési évtől kezdődően: 

12.1.  Férőhelyek száma: 100 fő.  

12.2. Csoportok száma: 4 csoport.  

12.3. A csoportok maximális létszáma 25 fő, minimális létszáma: 13 fő, átlaglétszáma 20 fő. 

(Az Nktv. 25. § (7) bekezdése szerint: az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a 

nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá 

függetlenül az csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, 

tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.) 

 

13.  Vezetőjének megbízási rendje: 

13.1. A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.  

13.2. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 

13.3. Az intézmény vezetője magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott, 

tekintetében a munkáltatói jogokat Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az 

egyéb munkáltatói jogokat Kakucs község Polgármestere gyakorolja.  

13.4. Az intézmény képviseletére a mindenkori kinevezett intézményvezető jogosult, távolléte 

esetén az SzMSz-ben meghatározott helyettesítési rend az irányadó. Aláírási joga az 

intézményvezetőnek van, távollétében az általa megbízott helyettesnek. 

13.5. Az intézmény közalkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat az óvodavezető 

gyakorolja. 

 

14 .  Foglalkoztatottaira vonatkozó jogviszonyok megjelölése: 

A foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony.  

Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkaviszony, illetve megbízási jogviszony. 

Pedagógus-munkakör ellátására – az óraadó kivételével – polgári jogi jogviszony nem 

létesíthető. 

 

15.  Feladatainak ellátására szolgáló vagyon:  
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A kakucsi 65/2. hrsz-ú, 2366 Kakucs, Székesi út 3. sz. alatt fekvő, Kakucs Község 

Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan, melynek területe: 6825 m2, az ingatlanon található 

óvodaépülettel, és az épületben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. 

 

16. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

16.1. A vagyontárgyak feletti rendelkezés jogát Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete gyakorolja. 

16.2.   Az intézmény épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan 

forgalomképes, azzal az Önkormányzat a mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak 

szerint rendelkezik.  

16.3. Az óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat az intézmény alapfeladatainak 

ellátásához szabadon felhasználhatja, de nem idegenítheti, és nem terhelheti meg azokat. 

16.4. Az intézmény kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 

intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 

Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 

 

17. Alapadatai:      

17.1. törzskönyvi azonosítója:   669018 

17.2. adószáma:   16797934-1-13 

17.3. OM azonosítója:    032999 

17.4. statisztikai számjele:     16797934-8510-322-13 

17.5. költségvetési bankszámlaszáma:  65500082-31049300-51100005 

17.6. alapításáról rendelkező okirat kelte:  1994. 01. 31. 

17.7. alapító okiratának száma:  2/1994. (01. 31.) sz. képviselő-testületi 

határozat 

17.8. eredeti létrehozásának éve:    1962. 

17.9. jogelődök megnevezése:   Napközi Otthonos Óvoda 

és 

       Kökörcsin Óvoda 

(2366 Kakucs, Székesi út 3.) 

 

Záradék 

 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napjával lép hatályba.  

A hatálybalépéssel egyidejűleg a Kakucsi Kökörcsin Óvoda részére a Kakucs Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete által a 12/2014. (02. 04.) Határozattal jóváhagyott, 

egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 

Jelen alapító okiratot Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a .../2015. (…. ....) 

számú határozattal hagyta jóvá. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. január  19-ei rendkívüli ülésére 

 

Tárgy: A szennyvíztisztító-telep bővítése miatti telekalakítással 

kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Előterjesztő:    Dr. Kendéné Toma Mária  polgármester 

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző  

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szennyvíztisztító-telep bővítésével kapcsolatban Újhartyán Önkormányzata, mint 

gesztorönkormányzat tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy 2014 decemberében a kivitelező 

ASIO Hungária Kft. megbízta az Anker Plan Kft.-t az építészeti, statikai és erősáramú (kivéve 

technológia) engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésével.  

 

A szerződés az engedélyes munkarészre vonatkozóan 2014. december 31-ei határidőt 

tartalmazott, vagyis a fenti határidő előtt az épületekre vonatkozó engedélyezési 

tervdokumentációt fel kellett tölteni az ÉTDR rendszerbe, és az engedélyezési kérelmet 

benyújtani, amely meg is történt. 

 

Az ÉTDR automatikusan választja ki az illetékes építési hatóságot, amely jelen esetben a Gyáli 

Járási Építésügyi Hivatal. 

 

A benyújtás előtt a telekalakításra és a szabályozásra vonatkozóan egyeztetéseket folytatott az 

Anker Plan Kft-vel Heli István építéshatósági ügyintéző. 

 

A projekt kivitelezésének megkezdéséhez és az engedélyeztetéshez az alábbi határozatok 

meghozatala szükséges a Képviselő-testület részéről: 
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1. határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (01. …) Határozata: 

A szennyvíztisztító-telep bővítési területének övezeti átsorolásáról 

 

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, rét 

művelési ágú, 4731 m2 területű, jelenleg Má-V. jelű építési övezetbe sorolt területet: Kkm. jelű 

övezetbe sorolja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   polgármester 

 

2. határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (01. …) Határozata: 

A szennyvíztisztító-telep bővítési területének telekegyesítéséről és termelésből történő 

kivonásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a szennyvíztisztító 

beruházással érintett Kakucs 0112/7. hrsz-ú és a 0112/3. hrsz-ú összesen 7195 m2 területű 

ingatlanokat egyesíti, és a 0112/3 hrsz-ú, vagy a telekalakítás során kialakult 0112/7. hrsz-ú 

területből termelésből kivonatja a beruházáshoz szükséges területnagyságot.  

 

A telekegyesítés és termelésből történő kivonás lebonyolításával megbízza a Méter Bt-t (2370 

Dabas, Bartók Béla u. 57.) a 2015. január 15-én kelt árajánlata alapján.  

Tekintettel arra, hogy az Újhartyán-Kakucs közös szennyvíztisztító projekt érdekében 

szükséges a fenti telekalakítás, a költségeket a két önkormányzat közösen finanszírozza. 

  

Határidő:  azonnal 

Felelős:   polgármester 

 

(Az előterjesztéshez mellékelve a Méter Bt. ajánlata.) 

 

 

3. határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (01. …) Határozata: 

A szennyvíztisztító-telep területe beépítési százalékának megemeléséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy szennyvíztisztító-telep 

beruházással érintett, telekalakítás után kialakult 0112/7. hrsz-ú területének beépítési százalékát 

20%-ra emeli.  

 

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 

2015. január  19-ei rendkívüli ülésére 

 
Tárgy:    A Kakucs 500 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati  

tulajdonba vételéhez döntés meghozatala 

 

Előterjesztő:    Dr. Kendéné Toma Mária  polgármester 

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző  

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület az október 30-ai ülésén döntött arról, hogy a Kakucs 500 helyrajzi számon 

felvett, a természetben 2366 Kakucs, Fő utca 86. szám alatt található, kivett lakóház, udvar 

megnevezésű, 1190 m2 területű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kéri az 

államtól. 

 

Az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó kérelmünket megküldtük a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt.-nek, akik válaszul visszaírták, hogy az ingatlant az ingatlannyilvántartás 

adatai szerint végrehajtási jog terheli, mellyel kapcsolatban Ők megkeresték az üggyel 

foglalkozó bírósági végrehajtót, akitől választ még nem kaptak, viszont az ingyenes tulajdonba 

adáshoz szükséges a végrehajtó nyilatkozata. 

 

A tárggyal kapcsolatban felhívtuk telefonon az MNV Zrt. egyik képviselőjét, aki azt javasolta, hogy az 

ügy gyorsítása érdekében minél előbb hozzuk meg azt a határozatunkat, hogy amennyiben a Kormány 

úgy dönt, hogy ingyenesen tulajdonba adja ezt az ingatlant, az Önkormányzat átvállalja az ingatlanon 

fennálló tartozást, ami a tulajdoni lap jelen állása szerint megközelítőleg 100 ezer forint körüli összeget 

takar.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (01. …) Határozata: 

A Kakucs 500 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéhez döntés 

meghozataláról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy amennyiben a Kormány úgy 

határoz, hogy Kakucs Község Önkormányzata részére ingyenesen tulajdonba adja a Magyar Állam 

tulajdonában lévő Kakucs 500 helyrajzi számú ingatlant, az Önkormányzat átvállalja az ingatlan 

tulajdoni lapjára bejegyzett, végrehajtási jogra vonatkozó tartozás kiegyenlítését. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:   polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. január 19-ei ülésére 

 

 

Tárgy: A Kakucs külterületén fekvő 058/2. és 058/3. hrsz.-ú, kivett országos 

közút helyi közúttá történő átminősítése tárgyában döntés meghozatala 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Monori út 058/2. és 058/3. helyrajzi számmal jelölt szakaszai -, melyekről a gokartpályát és 

a tengelysúlymérő-állomást közvetlenül lehet megközelíteni - jelenleg országos közút 

megnevezésű ingatlanként szerepelnek az ingatlannyilvántartásban.   

 

Ezen útszakaszok helyi közúttá történő átminősítése érdekében a tavalyi év folyamán felvettük 

a kapcsolatot - a Magyar Állam képviseletében eljáró - Magyar Közút ZMRt-vel, akik 

megkeresésünkre reagálva elfogadták javaslatunkat, s a tárgyban az út átminősítése és 

kezelésének átadás-átvétele érdekében megküldték az előzetes megállapodástervezetet.  

 

A megállapodás szövegéről jelen előterjesztéshez csatolt határozati javaslat mellékletében 

foglaltak szerint tájékoztatjuk T. Képviselőket. 

 

Kérjük a megállapodástervezetben foglaltak megtárgyalását és a tárgyban a következő 

határozati javaslat elfogadását! 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2015. (01. 19.) Határozata: 

Kakucs külterületén fekvő 058/2 és 058/3 hrsz.-ú, kivett országos közút helyi közúttá 

történő átminősítése tárgyában 

 

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

polgármestert a Kakucs külterületén fekvő 058/2. és 058/3. hrsz.-ú, kivett, országos közút 

művelési ágú ingatlanok helyi közúttá történő átminősítésével kapcsolatos feladatok 

Önkormányzat részéről történő teljes körű lebonyolítására, a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére, valamint az ezen határozat mellékletében foglaltakra vonatkozó megállapodás 

Önkormányzat nevében történő megkötésére. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  Polgármester  
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A .../2014. (01. 19.) KT. Határozat melléklete: 

 

ELŐZETES MEGÁLLAPODÁS 

 

mely létrejött egyrészről a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

Cg: 01-10-046265 

Székhelye: 1024 Budapest Fényes Elek u.7-13. 

Statisztikai azonosító: 14605749-5221-573-01 

Adószáma: 14605749-2-44 

Képviseli: Magyari László Endre Pest megyei igazgató és Millián Anna Pest megyei 

fogalomtechnikai és kezelői osztályvezető 

mint Átadó (a továbbiakban: MK Nzrt); 

 

másrészről 

Kakucs Község Önkormányzata 

Székhelye: 2366 Kakucs, Fő u. 20. 

Statisztikai azonosító: 15734659-8411-321-13 

Adószám: 15734659-2-13 

Képviseli: Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

mint Átvevő (a továbbiakban: Önkormányzat); 

együttesen: szerződő Felek között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

I. Az előzetes megállapodás tárgya 

 

1/. Jelen megállapodás tárgyát képezi a Kakucs külterületén fekvő 058/2 (6920 m2) és 058/3 

(5216 m2) hrsz.-ú, kivett országos közút megnevezésű ingatlanok megnevezésének helyi 

közúttá módosítása és kezelésüknek átadás-átvétele. 

 

2./ Szerződő felek rögzítik, hogy az I/1. pontban felsorolt ingatlanok Kakucs Község 

Önkormányzata tulajdonát képezik. 

 

3./ Szerződő Felek az I/1 pontban körülírt országos közúti ingatlanok helyi közúttá történő 

átminősítése érdekében az átadás feltételeit, az átmeneti intézkedéseket, továbbá az átadással 

kapcsolatban az Átadót, valamint az Átvevőt illető jogok és terhelő kötelezettségek 

gyakorlásának rendjét jelen előzetes megállapodásban (a továbbiakban: előzetes megállapodás) 

foglaltak szerint határozzák meg. 

 

II. A felek jogai és kötelezettségei: 

 

1./ Átadó jelen megállapodás megkötését követő 30 napon belül az I/1. pontban körülírt 

ingatlanok átminősítésére vonatkozó kérelem benyújtásával kezdeményezi az illetékes 

hatáskörrel rendelkező Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi 

Osztálya előtt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 32. §-ának (3) bekezdésében 

szabályozott átminősítési eljárás megindítását. Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 

többször módosított 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet alapján, a hatósági eljárás során 

felmerülő díjfizetési kötelezettség az Átvevőt terheli. 

 

2./ Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az átminősítéssel, illetve az átadás 

átvétellel összefüggésben szükségessé válik, úgy – a felmerülő illetékek, igazgatási 

szolgáltatási díjak, illetve egyéb költségek (a továbbiakban együtt: költségek) viselése mellett 

– az átminősítéshez és az átadás-átvételhez kacsolódó telekalakítási, terület-, illetve 

területrendezési feladatokat elvégzi, az erre vonatkozó dokumentációkat elkészíti, a meglévők 

módosítását végrehajtja, illetve a szükséges hatósági engedélyeket, jóváhagyásokat beszerzi.   
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3./ Átvevő II.2 pontban írt kötelessége teljes körű, az ehhez szükséges hatósági engedélyek, 

jóváhagyások beszerzésével együtt magába foglal minden olyan telekalakítási, terület-, ill. 

településrendezési feladatot, melyet az átminősítéssel, illetve az átadás átvétellel kapcsolatban 

jogszabályi rendelkezésből kifolyólag vagy jelen megállapodás teljesítése érdekében végre kell 

hajtani, ideértve különösen, de nem kizárólagosan, a telekfelosztást, telekegyesítést, telekhatár 

rendezést, ill. a településrendezési terv módosítását. 

 

4./ Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közlekedési hatóság országos közút 

helyi közúttá minősítéséről hozott határozatának kézhezvételét követő 30 napon belül  

kezdeményezik a kivett megnevezések átvezetését az illetékes Földhivatalnál. Az átvevő a 

7/2015. (01. 19.) sz. határozatában meghatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert az 

út átadás - átvételével kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, valamint az átadás - 

átvételhez szükséges jognyilatkozatok megtételére. (1. sz. melléklet) 

 

III. Átmeneti rendelkezések 

 

1./ A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. §-ának (1) bekezdés b) pont ba) 

alpontjában meghatározott közút kezelője az átadásra kerülő országos közúttal kapcsolatos 

fenntartási, üzemeltetési, közútkezelői feladatokat az illetékes Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési Felügyelősége átminősítő határozatának jogerőre emelkedésének napjáig látja el.  

Az illetékes Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége átminősítési határozatának 

jogerőre emelkedésének napjától kezdődően a fenntartási, üzemeltetési és közútkezelői 

feladatokat az Átvevő látja el. 

 

2./ Az illetékes Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége átminősítési határozatának 

jogerőre emelkedésének napját követően, a fenntartási, üzemeltetési és közútkezelői 

kötelezettség megszegéséből eredő károkért Átvevő köteles helytállni, egyúttal köteles Átadót 

mentesíteni - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. §-ának (1) bekezdés b) pont 

ba) alpontjában meghatározott közútkezelőt - a vele szemben Átvevő érdekkörében felmerülő 

okra visszavezethető kárigényekkel szemben. 

 

Jelen előzetes megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény, a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, valamint a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

Szerződő felek az előzetes megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

Jelen előzetes megállapodás 2 oldalból áll és 9 pld-ban készült. 

 

 

.........................2015. ...........................   .........................2015. 

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

 

 

 

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

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

Magyar Közút Nonprofit Zrt.    Kakucs Község Önkormányzata 

Magyari László Endre Millián Anna   Dr. Kendéné Toma Mária 

   Átadó       Átvevő 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. január 19-ei ülésére 

 

Tárgy: A Háziorvosi Ügyeleti Központ 2014. évi beszámolójáról döntés 

meghozatala 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mellékelten csatoljuk Fajth Kornél Inárcs-Kakucs-Újhartyán-Újlengyel települések orvosi 

ügyeletének 2014. évi beszámolóját.  

 

Az ügyeleti központ 2014. évi működésével kapcsolatban felmerült, kormányzati funkción 

elszámolt kiadásainak és bevételeinek jogcímenkénti részletezését az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

Bevételek Kiadások 

Bevételi jogcím Bevételi összeg Kiadási jogcím Kiadási összeg 

TB finanszírozás 15 188 200 Ügyeleti díjak 17 533 000 

Önkormányzatoktól 4 996 969 Személyi juttatás 1 200 000 

  Járulék 324 000 

  Gyógyszerbeszerzés 697 344 

  Üzemanyag 488 320 

  Telefon 190 163 

  Gázenergia 203 369 

  Villamosenergia 43 649  

  Víz-, csatorna 137 842 

  Egyéb üzemeltetés 927 661 

  Karbantartás 152 127 

  Áfa 567 540 

Bevétel összesen 20 185 169 Kiadás összesen 22 465 015 

A működési kiadások elszámolása negyedévente történik az önkormányzatok felé, az 

önkormányzatok az elszámolás alapján utólag rendezik a településükre jutó hozzájárulások 

átutalását. November 1-től az ügyeleti központ társulás formájában, önálló költségvetési 

szervként működik. Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal látja el a gazdálkodási feladatokat, 

ennek keretében önálló bankszámlán és házipénztárban kezeli az ügyelet felmerült kiadásait, 

illetve bevételeit, továbbá ellátja a könyvvezetési, beszámolókészítési, adatszolgáltatási 

feladatokat. 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatás után 

elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2015. (01. 19.) Határozata: 

A Háziorvosi Ügyeleti Központ 2014. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Inárcs-Kakucs-Újhartyán-Újlengyel 

települések Háziorvosi Ügyeletének 2014. évi beszámolóját és pénzügyi kimutatását az 

előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

Inárcs - Kakucs - Újhartyán - Újlengyel települések 

Központi Orvosi Ügyeletének éves beszámolója 

 

Előzmények: 

A korábbi évekhez képest változások történtek az orvosi ügyelet szolgáltatójával kapcsolatban. 

2014. november 1-jétől az Inárcs, Kakucs, Újhartyán, Újlengyel községek sürgősségi orvosi 

ügyelet szolgáltatója a ,,Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 

(2367 Újhartyán, Fő u. 21.).   

A sürgősségi betegellátás ezen formája továbbra is Központi Orvosi Ügyeletként, az ÁNTSZ 

által kiadott új engedéllyel, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött, új 

szerződés szerint, változatlan feltételek mellett működik. 

 

A társult önkormányzatok: 

Inárcs Község Önkormányzata 

Kakucs Község Önkormányzata 

Újhartyán Város Önkormányzata 

Újlengyel Község Önkormányzata 

 

Működési rend, személyi és tárgyi feltételek: 

 

Az orvosi ügyelet hétköznaponként 16 órától 08 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 

folyamatos, 24 órás működési rendel látja el betegeit. 

 

Telephely neve és címe: Központi Orvosi Ügyelet, Újhartyán, Fő utca 26. 

 

Megkeresés esetén az ellátás történhet telephelyen, a beteg lakásán, illetve szükségszerűen, 

egyedi esetekben egyéb helyszínen (közterületen) is. 

 

Az ügyeleti ellátásban résztvevő orvosok a községek háziorvosai mellett, gyakorlott, egyéb 

háziorvosi, illetve kórházi, sürgősségi ellátásban dolgozó orvos kollégák. (11 fő) 

Ápoló, gépkocsivezető kollégáink jól képzett, gyakorlott, a sürgősségi ellátásban, illetve az 

Országos Mentőszolgálat kötelékeiben évtizedekig szolgálatot teljesítő (részben jelenleg is) 

szakemberek. (5 fő) 
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Az ügyeleti ellátások főbb statisztikai jellemzői 2014-ben 

(2014. december 10-ig) 

ELLÁTÁS FORMÁJA ESETSZÁM 

Ellátás az ambulancián 477 

Ellátás lakáson 794 

Ellátás közterületen /   egyéb helyszínen 36 

Telefonos tanácsadás /  segélynyújtás 112 

Országos Mentőszolgálatnak átadott hívás 22 

Összes megkeresés 1441 

Ebből kórházi beutalás/továbbküldés 197 esetben történt. 

 

Lakáson történő ellátás, lakcím szerinti százalékos megoszlása (megközelítőleg) 

 

 

 

Egyéb észrevételezés: 

 

A Központi Orvosi Ügyelet alapvető célkitűzése a lakosság számára az adott körülmények 

között elérhető legmagasabb színvonalú alapellátási ügyeleti és sürgősségi ellátás biztosítása. 

Ehhez elengedhetetlen az önkormányzatokkal, a fogadó kórházakkal, az Országos 

Mentőszolgálattal való korrekt, stabil és kiszámítható kapcsolat, valamint a megfelelő humán 

erőforrás és eszközök biztosítása. 

 

Az Országos Mentőszolgálattal való kapcsolatunk nem kis túlzással példaértékűnek mondható. 

Megjegyezve, hogy egyes sürgősségi ügyeletek hivatkozva arra, hogy közterületi ellátásra nem 

kötelezhetők, kizárólag lakás-hívást és ambuláns betegek ellátását végzik el. Orvosi ügyeletünk 

szabad kapacitása mellett minden esetben rendelkezésre állt a Mentőszolgálat megkeresése 

esetén is, és segítségként részt vett egyéb ellátásban. (balesetek, mérgezések, közterületi ellátás, 

stb.) 

 

Ügyeletünkről összességében elmondható, hogy célkitűzéseinknek megfelelően szakmai és 

gazdasági értelemben egyaránt stabilan, komolyabb problémák és fennakadások nélkül 

sikeresen végezte munkáját, mellyel magasszintű ellátást biztosított a térség számára. 

 

Ezért ezúton is szeretnénk megköszönni az Önkormányzatok Képviselő-testületének, 

Polgármestereinek, Jegyzőinek támogató, konstruktív együttműködését, segítőkészségét, 

melyet a stabilan működő, magas színvonalú ügyeleti ellátás érdekében irányunkban 

tanúsítottak. 

 

Újhartyán, 2014. december 10.     

 Fajth Kornél 

                                                                                                               ügyelet szervező 

 

 

 

 

 

 

 

Inárcs            44% 

Kakucs         16% 

Újhartyán   28% 

Újlengyel         12% 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. január  19-ei rendkívüli ülésére 

 

 

Tárgy:    Döntés építéshatósági ügyintéző továbbfoglalkoztatásáról 

 

Előterjesztő:    Dr. Kendéné Toma Mária  polgármester 

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző  

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Kőszegi Zoltán, Dabas Város Polgármestere az alábbi megkereséssel fordult 

Önkormányzatunkhoz Heli István építéshatósági ügyintéző továbbfoglalkoztatásával 

kapcsolatban. 

 

„Tisztelt Polgármester Úr! 

A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló 2012. évi CLVII. törvény 61. §-a módosította Az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 60. §-át, mely szerint: 

„(5) 2013. január 1-től az elsőfokú építésügyi hatósági feladat-és hatáskör önkormányzati 

társulás útján nem látható el.” 

Ahogy a 2014. évben, úgy a 2015. évben is vállalja Dabas Város Önkormányzata Heli István 

foglalkoztatását. 

Mivel azonban fent nevezett kolléga továbbra is az Ön településének építéshatósági feladatait 

fogja ellátni, kérném együttműködését és segítségét az ügyintéző foglalkoztatása tárgyában. 

Várható az építéshatósági feladatkör Járási Hivatalba történő áttétele. Ennek időpontja még 

nem ismert, amennyiben bekövetkezik, a megállapodásunk megszüntetését fogom 

kezdeményezni. 

A kötelező foglalkoztatás ellenére Dabas nem rendelkezik plusz 1 fő diplomás köztisztviselő 

bérének fedezetével. Az éves költségek tervezetét mellékletben csatolom. 

Kérem, hogy a mellékelt megállapodás aláírásával, és az Ön településének lakosságszám 

arányos költségvetési hozzájárulás vállalásával, a foglalkoztatás sikerességéhez hozzájárulni 

szíveskedjen.” 

 

Kérem a képviselőket, hogy a tárgyban a következő határozati javaslat alapján hozzák meg 

döntésüket. 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2015. (........) Határozata: 

Építéshatósági ügyintéző továbbfoglalkoztatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Heli István építéshatósági feladatokat 

ellátó köztisztviselő 2015. január 1-jétől történő továbbfoglalkoztatásával, és ezen határozat. 

mellékletében foglalt szövegezésű együttműködési megállapodás megkötésével egyetért.  

A Képviselő-testület a köztisztviselő foglalkoztatásának Kakucs községre jutó településarányos 

részét, a 1.029.932 Ft-ot a 2015. évi költségvetésében elkülöníti. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

A ..../2015. (...........) Határozat melléklete: 

 

„MEGÁLLAPODÁS 

 

Amely létrejött egyrészről 

Dabasi Polgármesteri Hivatal  2370 Dabas, Szent István tér 1/B. (adószám:  15391126-2-13 

bankszámlaszám: 64400099-10918018)  képviselője: Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző 

(továbbiakban: Foglalkoztató) 

 

másrészről  

Kakucsi Polgármesteri Hivatal 2366 Kakucs, Fő utca 20. (adószám:  adószám:  15441269-1-

13., bankszámlaszám: 65500082-30009452-51000012)  képviselője: Farkasné Szabó Mária 

jegyző (továbbiakban: Hivatal) között a mai napon Heli István építéshatósági ügyintéző 

foglalkoztatása tárgyában az alábbi feltételekkel: 

   

1. Foglalkoztató 2015. január 1-től vállalja Heli István köztisztviselő továbbfoglalkoztatását 

csatolt táblázatban foglalt juttatásokkal a 2011. évi CXCIX. törvény alapján (Kttv.). 

 

2. Hivatal vállalja, hogy az ügyintéző foglalkoztatásához a település 2012. január 1-i 

lakosságszám arányában hozzájárul. A hozzájárulást, azaz a tervezett összeg arányos részét 

negyedévente előre, minden negyedévet követő hónap 15-dik napjáig, a Foglalkoztató által 

kibocsátott számla alapján átutalással teljesíti. 

 

3. Foglalkoztató a hozzájárulás fejében vállalja, hogy az ügyintéző a megállapodásban részes 

településeken hetente legalább egy ½  napon ügyfélfogadást tart. A heti időbeosztás további 

egyeztetés során kerül kialakításra. Az ügyintéző állandó munkavégzési helye Dabas, Szent 

István tér 1/B., betegállomány vagy egyéb távollét esetén az ügyintéző helyettesítését a 

Foglalkoztató Polgármesteri Hivatal Építéshatósága látja el (Dabas, Szent István tér 1/B.) cím 

alatt. 

 

4. E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kttv. előírásai az irányadóak. 

 

Jelen megállapodást a Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.” 

 

 

 

 

 

 


