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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő utca 20. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y 

 

amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4-én 

(kedden) 18,30 órai kezdettel, a Kakucsi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében 

megtartott nyilvános testületi üléséről. 

 

 

Jelen vannak az ülés kezdetén a 7 tagú képviselő-testület tagjai, személy szerint: 
 

Szalay István              polgármester 

Balogh János             alpolgármester 

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő 

Marton Ilona   képviselő 

Oláh József              képviselő 

Prohászka Csaba   képviselő 

Tóth Istvánné   képviselő 

 

Továbbá: 

Farkasné Szabó Mária     jegyző 

Spanyielné Elek Györgyi  óvodavezető 

Benkovics Edina  gazdasági vezető 

Tóth Tamás   Pénzügyi bizottsági tag 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

Tisztelettel köszöntök mindenkit.  

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

határozatképes.  

 

Kérem a képviselőket, hogy a megküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadni 

szíveskedjenek. 

 



2 

 

 

A Képviselők egyhangúan egyetértettek a napirendi pontokkal.  

 

A Testület döntésének megfelelően a napirendi pontok a következők: 

 

1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelettervezetének megvitatása 

 

2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

3. A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezése  

 

4. A Polgármesteri Hivatal és a Kökörcsin Óvoda alapító okiratainak módosítása 

 

5. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 

 

6. Orvosi Ügyelet Társulási szerződésének felülvizsgálata 

 

7. Csatlakozási nyilatkozat elfogadása a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 

vidékfejlesztési feladataiban való részvételre vonatkozóan 

 

8. A helyi Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása 

 

9. Egyebek 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

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

Toma Mária és Tóth Istvánné képviselő asszonyokat javaslom. 

 

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

személyét.  

 

 

1./ Napirendi pont: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelettervezetének 

megvitatása 

 

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

 

Szalay István polgármester:  
 

Arra való tekintettel, hogy a Pénzügyi bizottsági ülésen is ugyanazok a személyek vettek 

részt, mint most a testületi ülésen, nincs értelme azzal húzni az időt, hogy még egyszer 

elmondjam a költségvetés-tervezetét módosító javaslataimat. Azokat továbbra is fenntartom. 

 

Egyúttal felkérem a jegyző asszonyt, hogy ezen jegyzőkönyv elkészítésekor emelje át a 

Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyvéből az általam ismertetett, költségvetés-módosító 

javaslatokat azért, hogy az, aki összehasonlítja a tervezetben szereplő költségvetési táblákat az 

elfogadottal, könnyebben nyomon tudja követni a változásokat.  
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A polgármester úr a Pénzügyi bizottsági ülésen az alábbiak szerint ismertetette a 

költségvetéstervezet-módosítására vonatkozó javaslatait: 

„1. Tavaly a Testület eldöntötte, hogy az Önkormányzat az idén felújíttatja belülről is az 

Egészségházat, valamint annak udvarát és a körülötte lévő parkolót is, melynek kiadásaira 

jóváhagyta az építésügyi ügyintéző által készített költségvetést 10.114.000 Ft összegben. Ezt 

az összeget eredetileg ingatlanbevételből terveztük kigazdálkodni, de mivel annak 

realizálódása csak akkor biztos, ha az összeget a vevő már megfizette az Önkormányzatnak, 

szükséges lenne a felújításra hitelt felvennünk. 

2. Szintén még tavaly pályázott a Sportegyesület a sportépület és környezete felújítására, 

melynek révén az elnyert összegből sikerült felújítaniuk az épület tetőzetét, az épületben lévő 

szolgálati lakást, beépíteni egy külső műanyagajtót, lefedni a teraszt, valamint korlátokat 

építeni. A teljes felújításhoz hiányzik a belső ajtók és a burkolatok cseréje, az öltözők festése, 

az udvari terasz előtti várakozó rész szilárd burkolattal történő ellátása, valamint az épület 

hátsó és udvari részének az újraszínezése. Ezek költsége - előzetes számítások alapján - kb. 

1,5 millió forint + ÁFA összeget, vagyis 1.905.000 Ft-ot tenne ki, melynek kifizetésére nincs 

anyagi lehetősége a Sportegyesületnek, viszont, mivel a komplexum az Önkormányzat 

tulajdona, javaslom az összeg megítélését a sportépület felújításának befejezésére. Ezt a pénzt 

is felújítási célú hitel felvételével javaslom biztosítani. 

3. A tervezetben kerek 20 millió Ft hosszú lejáratú hitelt terveztünk, melyből a 

szennyvíztisztító felújításának és az óvoda bővítésének az önerejét terveztük megfizetni, 

ugyanis a kettő összesen: 19.893.488 Ft-ot tesz ki.  A 20 millióból ezt az összeget levonva 

maradt 106.512 Ft, melyre banki költséget terveztünk. Ezt az összeget (melyet valójában csak 

a kerekítés miatt tettünk bele a költségvetésbe), kérem törölni a 20 millió forintos felújítási 

célú hitelkeretösszegből azért, hogy pontosan annyi pénzt tervezzünk be hitelfelvételére, mint 

amennyit a beruházásokra effektíve fordítani kívánunk, valamint kérem, hogy tegyük hozzá az 

Egészségház és a sportépület felújításának költségét is. E tételek figyelembevételével - 

úgymond az „adósságot keletkeztető ügyletekre” - 31.912.488 Ft-ot különítsünk el a 

költségvetésben. Erről a hitelfelvételi szándékról külön is kell határozatot hoznunk, és be kell 

nyújtanunk a Kormánynak elfogadásra. 

4. Javaslom továbbá, hogy az ingatlanbevételek tervezett összegét megemelve, azok 

terhére, különítsünk el a költségvetésben pályázatfigyelésre, közbeszerzési eljárás 

lebonyolításával és projektek megvalósításával kapcsolatos költségekre 3.000.000 Ft-ot, mert 

ezen feladatokra nem terveztünk költséget, viszont szükség lesz rá. 

5. Ezeken felül javaslom, hogy járuljunk hozzá a Konyha univerzális gépvásárlási 

kérelméhez az igényelt 686.000 Ft-tal, szintén az ingatlanbevételek terhére. 

6. Itt jegyzem még meg, hogy tegnap a belső ellenőrünk ellenőrizte a szociális ellátások 

megállapításának gyakorlatát. Arra való tekintettel, hogy a mi Önkormányzatunknál - az 

ellenőr megállapítása szerint - arányait tekintve jóval magasabb a segélyezések darabszáma, 

mint más, környező önkormányzatoknál, javasolta, hogy a szociális ügyintézők munkájának 

nagymértékű megkönnyítése, és a hibalehetőségek minimalizálása céljából rendeljük meg a 

Hivatalba a WINSZOC nevű, szociális segélyekre kifejlesztett szoftvert. Ez a szoftver olyan 

„okos”, hogy a személyi és jövedelemadatok megadását követően elkészíti a határozatot, és a 

statisztikai összegzést is. A költsége kb. bruttó 304.000 Ft. Kérem, hogy ezt az összeget is 

hagyjunk jóvá a költségvetésben - Hivatalnak átadott pénzeszközként - az ingatlanbevételek 

terhére.  

Ingatlanbevételt azért bátorkodom a költségvetésbe betervezni, mert 3 helyi vállalkozó 

már többször járt nálam azzal, hogy telephely létesítése céljából megvennék a temető mögötti 

4,5 hektáros területünket, amely ügylet a hektáronkénti 9,5 milliós eladási árat tekintve, 40 

millió forint körüli bevételt jelenthet. 

Az ülést megelőzően kiszámoltuk, hogy az általam javasolt módosításokkal a 

költségvetés tervezett bevételi és kiadási oldalait meg kellene emelni 16.313.000 Ft-tal.” 
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Szalay István polgármester:  
 

Felkérem Prohászka Csaba képviselő urat, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 

Bizottság döntését. 

 

Prohászka Csaba képviselő, bizottsági elnök: 

 

A Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság megvitatta az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének tervezetét, s az alábbiakról döntött. 

 

A Bizottság a költségvetés tervezetét az alábbi tételek költségvetésbe történő illesztésével 

együtt javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek: 

 

S.sz. Megnevezés Kiadás  

Ft-összeg 

Bevétel  

Ft-összeg 

1. Egészségház felújítására 10.114.000 Ft  

2. Sportöltöző felújítására 1.905.000 Ft  

3. Pályázatfigyelésre, közbeszerzési eljárás 

lebonyolításával és projektek megvalósításával 

kapcsolatos költségekre:  

3.000.000 Ft  

4. Konyhába univerzális gép megvásárlására  686.000 Ft  

5. Hivatalba szociális szoftver megvásárlására 304.000 Ft  

6. Éven túli hitelfelvételre - a szennyvíztisztító 

felújítás és az óvodabővítés beruházások önerején 

felül – további 

 11.912.488 Ft 

6. Éven túli hitelfelvételre  11.912.488 Ft 

7. Ingatlanbevételre  4.400.512 Ft 

  Egyenleg: 16.313.000 Ft 16.313.000 Ft 

 

A Bizottság javaslatainak megfelelően Kakucs Község Önkormányzata 2014. évi 

költségvetésének bevételi és kiadási oldala az előterjesztésben eredetileg szereplő 

521.792.384 Ft helyett 538.105.384 Ft-ban kerül meghatározásra, amennyiben a Képviselő-

testület más módosító indítványt nem terjeszt elő a költségvetéshez. 

 

A Bizottság javasolja továbbá a Testületnek elfogadni az Óvoda - félállásra vonatkozó – 

státuszbővítési kérelmét is. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a képviselőket, hogy a kiadott előterjesztéssel és rendelettervezettel kapcsolatban 

tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő: 

 

Kikerestem a korábbi költségvetéseket és kiderült, hogy a falunap költségvetése 2004 óta 

közel ugyanannyi összegben, 1,5 millió forintban van betervezve. Ez a falu napja, és erre a 

programra az idén is ennyit szánunk. Pont annyit, mint például – a nem az Önkormányzat, 

hanem mások által szervezett – böllérfesztiválra. 

tel:10.114.000
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Az elején a 1,5 millió forintból még neves együtteseket tudtunk meghívni, ami kivonzotta az 

embereket a rendezvényre, most pedig már ott tartunk, hogy anyagi keret híján csak olcsóbb 

fellépőket tudunk szerződtetni.  

Ha azt szeretnénk, hogy a falunapunkon a lakosság színvonalas vendégművésznek 

tapsolhasson, mélyebben kell a zsebünkbe nyúlni, mert a neves előadóknak ára van. A 

meghívottakról azonban most kell döntenünk, mert később már mindenkinek a naptára betelik 

nyárra.  

 

Szalay István polgármester:  
 

Azt gondolom, hogy most ne módosítsuk emiatt a költségvetést. Ha nem fér bele a 1,5 millió 

forintba, akkor majd módosítjuk. Az ne okozzon gondot a Bizottságnál, hogy azért nem 

hívnak olyan művészt, akire kereslet van, mert meg kell rendesen fizetni. Javaslom, hogy 

üljön össze a Bizottság, készítsenek egy programtervezetet költségbecsléssel, s, ha kevés a 

keretük, akkor nyújtsanak be a Testület elé egy keretmódosító javaslatot. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő: 

 

Rendben, akkor így fogunk eljárni. 

 

Tóth Istvánné képviselő: 

 

A napokban azzal kereste meg Önkormányzatunkat egy kolozsvári illetőségű, Kakucs Ferenc 

Tibor nevű úr, hogy a világhálón gyűjtik a „Kakucs”, vagy „Kakucsi” nevű embereket. 

Elmondta, hogy a Kakucs nevűek első világtalálkozóját Kakucson szeretnénk megtartani, 

előreláthatóan 2014 őszén.  

A polgármester úr szólt nekem erről, és mondta, hogy – amennyiben megvalósul a találkozó – 

kérdezzem meg a társadalmi csoportjainkat, hogy besegítenének-e a szervezésbe, a 

programok kivitelezésébe. Én megkérdeztem a csoportokat, akit természetesen szívesen 

segítenének. 

Csakhogy, ahhoz, hogy színvonalas programmal, vendéglátással fogadhassuk őket a világ 

minden tájáról, keményen bele kell nyúlnunk a „pénztárcánkba”.  

Mivel minden bizonnyal 2 napos lesz a program, legalább egy éjszakát itt fognak nálunk 

tölteni, melyhez el kell őket szállásolni, továbbá az étkeztetésükről is gondoskodnunk kell, 

illetve a szórakoztatásukról. Attól függ, hogy hányan jönnek, de számítsunk arra, hogy a 

rendezvénynek a falunaphoz hasonló költsége lesz. 

Megkérdezem, hogy belefolyjunk-e a szervezésbe, vállalva a költségeket, vagy értesítsük a 

megkereső urat, hogy szívesen látjuk őket, de az elszállásolásukat, étkeztetésüket maguknak 

kell megoldaniuk. 

 

A képviselők mindannyian azon a véleményen voltak, hogy, ha már jelezték a szervezők, 

hogy nálunk kívánják megtartani a Kakucs nevűek világtalálkozóját, amihez a 

segítségünket is kérték, az a minimum, hogy a lehetőségeinkhez mérten, viszont méltó 

módon vendégül kell őket látnunk. 

A képviselők jelenleg erre a célra a költségvetésben nem kívánnak költséget elkülöníteni, 

mivel még nem ismert, hogy hány személy kíván eljönni erre a találkozóra. Majd, ha pontos 

lesz a létszám, akkor visszatérnek a programok szervezésére és az azokhoz szükséges 

költségek elkülönítésére. 
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A képviselők a továbbiakban megtárgyalták a 2014. évi költségvetés megalkotására 

benyújtott előterjesztést, rendelettervezetet és a Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság 

módosító javaslatait. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek a Pénzügyi Bizottság által elfogadott, költségvetés-

tervezetet módosító javaslatokról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2014. (02. 04.) Határozata: 

A költségvetés tervezetét módosító tételek elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következő tételekkel módosítja az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetésére benyújtott tervezetet: 

 

S.sz. Megnevezés Kiadás  

Ft-összeg 

Bevétel  

Ft-összeg 

1. Egészségház felújítására 10.114.000 Ft  

2. Sportöltöző felújítására 1.905.000 Ft  

3. Pályázatfigyelésre, közbeszerzési eljárás 

lebonyolításával és projektek megvalósításával 

kapcsolatos költségekre:  

3.000.000 Ft  

4. Konyhába univerzális gép megvásárlására  686.000 Ft  

5. Hivatalba szociális szoftver megvásárlására 304.000 Ft  

6. Éven túli hitelfelvételre - a szennyvíztisztító 

felújítás és az óvodabővítés beruházások 

önerején felül – további 

 11.912.488 Ft 

6. Éven túli hitelfelvételre  11.912.488 Ft 

7. Ingatlanbevételre  4.400.512 Ft 

  Egyenleg: 16.313.000 Ft 16.313.000 Ft 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 

Szalay István polgármester:  
 

Most pedig kérem a képviselőket, hogy döntsenek az Önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiről, figyelembe véve az előterjesztésben szereplő határozati javaslatban foglaltakat és 

az előző határozatban foglalt módosító javaslatokat. 

Az előterjesztésben szereplő 20 millió forintos felújítási célú hitelkerettel szemben a 

javaslatnak megfelelően a 2014-ben felveendő hitelkeret összege 31 millió 912 ezer Ft lenne, 

melyet 2017. év végéig tervezünk visszafizetni, miáltal az előterjesztésben szereplő összegek 

a következők szerint változnak: 

 

Saját bevételek 2014. 2015. 2016. 2017.  

2. az önkormányzati vagyon és az 

önkormányzatot megillető vagyoni 

25.210 9.300 9.300 9.300  

tel:10.114.000
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értékű jog értékesítéséből és 

hasznosításából származó bevétel 

Adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségek (hitel, kölcsön felvétele, 

átvállalása a folyósítás, átvállalás 

napjától a végtörlesztés napjáig, és 

annak aktuális tőketartozása) 

2014. 2015. 2016. 2017. további 

évek 

1. felhalmozási célú hitelfelvétel 31.912 25.000 20.000 15.000 0 

Kötelezettség összesen:   31.912 25.000 20.000 15.000 0 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett 

saját bevétel  

14.261 13.150 18.150 23.150 0 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2014. (02. 04.) Határozata: 

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetés előterjesztésekor 

nyilatkozik, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 

(Gstv.) 10. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből fennálló kötelezettségeinek a költségvetési évben és az azt követő három évben 

várható összege nem haladja meg a saját bevételeinek 50%-át. 

 

A Képviselő-testület a Gstv.-ben és az önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről 

szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint az Önkormányzat saját 

bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

 

Saját bevételek 2014. 2015. 2016. 2017. további 

évek 

1. a helyi adóból származó bevétel 67.137 67.000 67.000 67.000  

2. az önkormányzati vagyon és az 

önkormányzatot megillető vagyoni 

értékű jog értékesítéséből és 

hasznosításából származó bevétel 

25.210 9.300 9.300 9.300  

3. az osztalék, a koncessziós díj és a 

hozambevétel 

     

4. a tárgyi eszköz és az immateriális 

jószág, részvény, részesedés, vállalat 

értékesítéséből vagy privatizációból 

származó bevétel 

     

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel      

6. a kezességvállalással kapcsolatos 

megtérülés 

     

Összesen:   92.347 76.300 76.300 76.300  

Önkormányzat adott évi saját 

bevételeinek 50%-a   

46.173 38.150 38.150 38.150  
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Adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségek (hitel, kölcsön felvétele, 

átvállalása a folyósítás, átvállalás 

napjától a végtörlesztés napjáig, és 

annak aktuális tőketartozása) 

2014. 2015. 2016. 2017. további 

évek 

2. felhalmozási célú hitelfelvétel 31.912 25.000 20.000 15.000 0 

Kötelezettség összesen:   31.912 25.000 20.000 15.000 0 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett 

saját bevétel  

14.261 13.150 18.150 23.150 0 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  Polgármester 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a képviselőket, hogy az óvoda státuszbővítése ügyében döntsenek az előterjesztésben 

foglalt határozati javaslatról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2014. (02. 04.) Határozata: 

Óvodai fejlesztőpedagógus foglalkoztatásához történő hozzájárulásról 

 

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

Óvodában - 2014. február 10. napjától határozatlan időre, 1 fő, félállásban foglalkoztatott 

közalkalmazott - fejlesztőpedagógus állásra vonatkozó státuszbővítést engedélyez az Óvoda 

költségvetésének terhére. 

 

A Testület felkéri az Intézményvezetőt az állás betöltéséhez szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  Óvodavezető  

 

 

Szalay István polgármester:  
 

Az előterjesztésben foglalt rendelettervezet és a mai ülésen hozott határozatok 

figyelembevételével kérem a képviselőket, hogy döntsenek az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetéséről. 

A mai ülésen hozott módosító tételek költségvetés-tervezetbe történő beillesztését követően a 

rendeletben az előterjesztésben szereplő 521.792.384 Ft költségvetési bevétel és kiadás összeg 

helyett 538.105.384 Ft fog szerepelni azzal, hogy természetesen a módosító tételek miatt a 

mellékletek is értelemszerűen módosulni fognak. 

 

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

alábbi rendeletet alkotta: 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete 

Kakucs Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben és az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Kormányrendeletben foglaltakra - a következőket rendeli el: 

 

I. FEJEZET 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kakucs Község Önkormányzatára (a továbbiakban: 

Önkormányzat), az Önkormányzat szerveire, továbbá az Önkormányzat által támogatásban 

részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetekre.  

 

2. A költségvetés címrendje 

 

2. § (1) Az Önkormányzat önálló címet alkot. 

 

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő jogkörrel felruházott 

költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. 

 

a) önállóan működő és gazdálkodó:  Kakucsi Polgármesteri Hivatal 

b) önállóan működő:   Kakucsi Kökörcsin Óvoda. 

 

II. FEJEZET 

 

3. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

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

testület) az Önkormányzat 2014. évi költségvetését 

 

368.974.896 Ft költségvetési bevétellel, 

538.105.384 Ft költségvetési kiadással, 

169.130.488 Ft költségvetési egyenleggel 

 

állapítja meg. 

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak előirányzat-

csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt 
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feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet 

tartalmazza. 

 

(4) A működési bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten, valamint az Önkormányzat költségvetési hiányának belső 

finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és az 

Önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására vagy a költségvetési 

többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési cél 

szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza. 

 

(5) A felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten, valamint az Önkormányzat költségvetési hiányának belső 

finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és az 

Önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására vagy a költségvetési 

többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat felhalmozási cél 

szerinti tagolásban a 4. melléklet tartalmazza. 

 

(6) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot 

keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a 

Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 

meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. melléklet tartalmazza. 

 

(7) Az Önkormányzatnak a költségvetési évre vonatkozó azon fejlesztési céljait, amelyek 

megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható 

együttes összegével együtt a 6. melléklet tartalmazza. 

 

(8) Az Önkormányzatnak az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton 

kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza. 

 

(9) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő általános tartalék és céltartalék összegét a 

8. melléklet tartalmazza. 

 

(10) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági 

jellegű ellátásokat a 9. melléklet tartalmazza.  

 

(11) Az Önkormányzat előirányzati ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza. 

 

(12) Az Önkormányzat összesített létszám-előirányzatát a 11. melléklet tartalmazza. 

 

(13) A képviselői, bizottsági tagság után járó tiszteletdíjak összegét az Önkormányzat 

személyi jellegű kiadásai tartalmazzák. 

 

III.  FEJEZET 

 

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért, szabályszerűségéért a 

Polgármester a felelős. 
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(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az 

elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése 

körében átmeneti – e rendelettől eltérő – intézkedést is hozhat, amelyről a Képviselő-testület 

legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok 

között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a 

költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 

 

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előre nem látható, be nem 

tervezett, szükséges kiadások fedezetére - a Képviselő-testület külön engedélye nélkül - 

maximum 500.000 Ft-os értékhatárig kifizetést teljesítsen a tartalék terhére. 

 

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az évközben jelentkező szabad 

pénzeszközöket lekösse a számlavezető pénzintézetnél. 

   

5. §  (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt 

bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadás teljesítésére.  

  

(2) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya 

további 30 napig fennáll, azt az önállóan működő költségvetési szerv vezetője haladéktalanul 

köteles jelenteni az Önkormányzat Jegyzőjének. 

 

(3) A költségvetési szervek:  

a) kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást,  

b) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.  

 

(4) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a 

felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. 

 

(5) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek:  

a) az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott 

támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják 

fel;  

b) számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű 

használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint.  

 

6. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit 

a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja. 

 

(2) A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben 

szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát. 

 

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános 

tartalék és céltartalék felett a Képviselő-testület és a Polgármester rendelkezik. 

 

(4) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Polgármester évente köteles beszámolni és 

a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.  

 

7. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és 

kiadási előirányzatai felett a szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak 

a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény 

biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. 

 

(3) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, 

a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a 

Képviselő-testület jóváhagyását követően. 

 

8. § (1) Az önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek az 

Önkormányzat által kialakított számviteli politika és számlarend szerint eljárni. 

  

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek:  

a) kezességet nem vállalhatnak, 

b) értékpapírt nem vásárolhatnak,  

c) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,  

d) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az 

esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését 

nem veszélyezteti,  

e) hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.  

 

(3) Az önállóan működő költségvetési szervek támogatást társadalmi szervezeteknek nem 

nyújthatnak. 

 

9. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások 

felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 

 

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő 

intézmény tekintetében is köteles betartani.  

   

10. § Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szakmai alapfeladatuk 

keretében szellemi tevékenységnek, szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő 

igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – az intézménnyel 

munkaviszonyban nem álló természetes és jogi személyekkel az alábbi feltételek mellett 

köthetnek szerződést: 

a) szellemi tevékenység végzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés a költségvetési szerv 

alapító okiratában rögzített szakmai alapfeladatának ellátására köthető, 

b) a költségvetési szerv vezetője a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározza 

azokat a szakmai feladatokat és feltételeket, melyek ellátása érdekében külső személlyel vagy 

szervezettel szerződést köthet. 

 

11. § A Képviselő-testület a Kakucsi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az alábbiakat 

határozza meg: 

a) köztisztviselői illetményalap mértéke megegyezik a Magyarország központi 

költségvetéséről szóló hatályos törvényben meghatározott összeggel, 

b) a köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő illetményalapjának 

20%-a (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) 

bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével), 

c) köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete megegyezik a Magyarország központi 

költségvetéséről szóló hatályos törvényben meghatározott összeggel, 
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d) a köztisztviselők juttatására a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvényben, a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes 

illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Kormányrendeletben, illetőleg a 

Kakucsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről szóló 24/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.  

 

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

 

12. § (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében 

a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak 

szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Polgármester a zárszámadási rendelettervezet 

előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. 

 

(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját 

és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről. 

 

6. Záró és vegyes rendelkezések 

 

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján, 21.00 órakor lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. 

január 1-jétől kell alkalmazni. 

 

(2) A Rendeletet a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett 

hirdetőtáblán, valamint az Önkormányzat www.kakucs.hu honlapján - kell kihirdetni, a 

kihirdetésért a jegyző a felelős. 

 

Szalay István sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester      jegyző 

 

 

2./ Napirendi pont: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

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

 

Szalay István polgármester:  
 

Megkérdezem, hogy előterjesztésben foglalt rendelettervezettel kapcsolatban van-e valakinek 

észrevétele? 

 

Farkasné Szabó Mária jegyző: 
 

Mindössze egy technikai jellegű hozzáfűznivalóm van a tervezethez, mégpedig az, hogy a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat a február 4-ei ülésén a 2/2014. számú határozatával, a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat a február 3-ai ülésén szintén a 2/2014. számú határozatával 

elfogadta a települési Önkormányzattal kötendő, felülvizsgált megállapodás-tervezeteket, 

mely határozatszámokat és dátumokat még be kell illesztenünk az elfogadott rendeletünk 

végére. 

 

Szalay István polgármester:  
 

A jegyző asszony által elmondottak figyelembevételével kérem a Testületet, hogy fogadja el 

az előterjesztésben foglalt rendelettervezetet. 

http://www.kakucs.hu/
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A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja - 7 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, a szervezetének 

kialakításával és működési rendjének meghatározásával kapcsolatos feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

 

1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (13) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„1. § „(13) Az Önkormányzat közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek kormányzati 

funkciók szerinti besorolását az SZMSZ 5. melléklete tartalmazza.” 

 

2. § A Rendelet 3. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Az SZMSZ 3. melléklete 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Kakucs Község Önkormányzata, valamint a  

Kakucsi Német Nemzetiségi Önkormányzat között 

 

1. Általános szempontok 

a) Kakucs Község Önkormányzata (továbbiakban: helyi önkormányzat) Képviselő-

testülete, valamint a Kakucsi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: 

helyi nemzetiségi önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 27. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, figyelembe véve a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

80. § (1)-(4) bekezdéseiben előírtakat, együttműködési megállapodást (továbbiakban: 

megállapodás) kötnek. 

b) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a helyi 

önkormányzat költségvetési szerveként működő Kakucsi Polgármesteri Hivatal (a 

továbbiakban: önkormányzati hivatal). 

c) A megállapodás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési 

lehetőségeket, amelyek eredményesen segítik a jogszabályokból adódó 

kötelezettségek teljesítését és a közösen megfogalmazott célok megvalósítását. 

 

2. Az együttműködési lehetőségek területei és formái 

a) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a 

nemzetiségi jogok érvényesülésével kapcsolatos helyi önkormányzati feladatokat. 

b) A helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzata részletesen szabályozza a 

helyi önkormányzat képviselő-testülete feladatait a településen működő nemzetiségi 

önkormányzattal. 
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c) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testülete kezdeményezésére e feladattal megbízza valamely bizottságát. A 

nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottságban a helyi nemzetiségi önkormányzat 

képviselteti magát. 

d) A helyi nemzetiségi önkormányzat pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető 

feladatai egységes szabályok szerinti elvégzése, átláthatósága érdekében kapcsolódik a 

helyi önkormányzat által működtetetett – az állami informatikai rendszerrel 

összekapcsolható – informatikai rendszerhez, amely a folyamatos pénzügyi állami 

ellenőrzés eszközeként is szolgál.  

e) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – 

biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá 

gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A 

végrehajtásról az önkormányzati hivatal gondoskodik.  

f) A helyi önkormányzat a lehetőségei és költségvetési helyzetének figyelembe vétele 

mellett a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes egyeztetést követően az 

adott évi költségvetési rendeletében – egyes feladatellátáshoz – szükség esetén 

pénzügyi támogatást biztosít.  

g) A helyi önkormányzat a Pénzügyi Irodán keresztül segíti a helyi nemzetiségi 

önkormányzat pályázati lehetőségeinek a feltárását és azok elkészítését. 

h) A helyi önkormányzat jegyzője önkormányzati megbízottat (továbbiakban: megbízott) 

jelöl ki a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő kapcsolattartásra, melyről az 

elnököt írásban értesíti. A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat 

közötti kapcsolattartásra a jegyző a nemzetiségi ügyintézőt jelöli ki. 

i) A helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében a jegyző /vagy/ jegyzővel 

azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja részt vesz a nemzetiségi 

önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

j) Az oktatás területén kiemelt figyelemmel kísérik a német nemzetiségű gyerekek 

továbbtanulásának lehetőségeit, annak segítése érdekében a tehetséges tanulók a helyi 

önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat döntése alapján támogatásban 

részesülnek.  

k) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény 

szerint, de legalább tizenhat órában, az önkormányzati feladat ellátásához, 

működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges 

tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát biztosítja. A 

helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségeket a 

helyi önkormányzat viseli.  

l) A helyi önkormányzat segíti a helyi nemzetiségi önkormányzat kulturális, művészeti 

hagyományőrző rendezvényeinek megszervezését és lebonyolítását. Ezen kívül közös 

rendezvények szervezésével népszerűsítik és mutatják be a települést és annak 

értékeit. 

m) A helyi önkormányzat támogatja a településen működő hagyományőrző együttesek, 

klubok, civil szervezetek működését. 

n) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával összefüggő sajátos feladatokat a 

számviteli politika keretében elkészített - eszközök és források leltárkészítési és 

leltározási szabályzata, az eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési 

szabályzat - továbbá a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének 

szabályzata és a számlarend tartalmazza. A szabályzatok hatálya a helyi nemzetiségi 

önkormányzatra is kiterjednek. 
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3. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje 

3.1. A költségvetési koncepció elkészítése 

a) A költségvetési koncepció összeállítása előtt a jegyző a helyi nemzetiségi 

önkormányzat és annak költségvetési szerveinek tekintetében a helyi nemzetiségi 

önkormányzat elnökével a költségvetés tervezetének testület elé történő terjesztése 

előtt legalább tíz nappal korábban áttekinti a költségvetési szervek következő 

költségvetési évre vonatkozó feladatait, az önkormányzat bevételi forrásait, továbbá a 

nemzetiségi feladatok finanszírozását és a helyi önkormányzati támogatás lehetőségét. 

b) A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepció tervezetének a helyi 

nemzetiségi önkormányzatot érintő adatairól, keretszámairól – a tervezet elkészültét 

követő három napon belül írásban – tájékoztatja a helyi nemzetiségi önkormányzat 

elnökét. 

c) A jegyző előkészítésében a helyi nemzetiségi önkormányzat koncepcióját az elnök a 

koncepció elfogadásának határideje előtt legalább öt nappal benyújtja a képviselő-

testületnek.  

d) A helyi önkormányzat költségvetési koncepciójának a helyi nemzetiségi 

önkormányzatra vonatkozó részéről a jegyző/megbízott tájékoztatja a helyi 

nemzetiségi önkormányzat elnökét.  

e) A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját az elfogadást követő öt 

napon belül a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke részére rendelkezésre bocsátja. 

3.2. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének és a helyi nemzetiségi 

önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a költségvetési 

határozat tervezetét, amelyet a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a helyi 

nemzetiségi önkormányzat testülete elé.  

b) A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a 

jegyző a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez 

szükséges adatokat – a költségvetési törvényből adódó részletes információk 

rendelkezésre állást követően – közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével. 

c) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésére a 

költségvetési törvényből adódó részletes információk megismerése után, a helyi 

önkormányzat költségvetési rendelettervezetének előkészítése során a helyi 

önkormányzat által megbízott személy folytatja az egyeztetést a helyi nemzetiségi 

önkormányzat elnökével, ennek keretében haladéktalanul rendelkezésre bocsátja a 

helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének megtervezéséhez szükséges 

adatokat. 

d) A helyi önkormányzat költségvetési rendelettervezetének a helyi nemzetiségi 

önkormányzatot érintő részét a megbízott egyezteti az elnökkel és a vitás kérdéseket 

tisztázzák.  

e) A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. 

23. § (1)-(4) bekezdéseiben és az Ávr. 2. § b)-f) bekezdéseiben, valamint a 24. § (1) 

bekezdésében előírtakat kell alkalmazni.  

f) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi nemzetiségi önkormányzat részére 

meghatározott támogatás mértékéről a képviselő-testület vonatkozó üléséről készült 

jegyzőkönyv aláírását követő 3 napon belül tájékoztatja a helyi nemzetiségi 

önkormányzatot.  

g) A jegyző által előkészített költségvetési határozat-tervezetet az elnök a központi 

költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a 

képviselő-testületnek. 
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h) A helyi nemzetiségi önkormányzat a képviselő-testület által jóváhagyott éves 

költségvetésről, az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében 

adatszolgáltatást teljesít. 

i) Az önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint a helyi 

nemzetiségi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi 

költségvetéséről a határozat-tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét 

követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez 

(a továbbiakban: Igazgatóság). 

j) A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az 

elfogadást követő adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséért a gazdasági 

vezető a felelős.  

k) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan 

döntési jogosultsággal nem rendelkezik. 

l) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata 

törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, 

továbbá egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért nem felelős. 

 

4. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat előirányzatai kizárólag a helyi nemzetiségi 

önkormányzat költségvetési határozata alapján módosíthatók. 

b) Amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatai felett 

többletbevételt ér el, bevételkiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül 

átcsoportosítást hajt végre, abban az esetben módosítania kell költségvetési 

határozatát, melyről a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönthet. 

c) A helyi nemzetiségi önkormányzat által végrehajtott előirányzat változásának 

határozat-tervezetét a jegyző készíti elő. Az év közben engedélyezett központi 

támogatások felhasználásáról, a saját hatáskörben végrehajtott, valamint a helyi 

nemzetiségi önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-

átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a jegyző által történő 

előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testülete dönt.  

d) A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerve bevételi és kiadási 

előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között 

átcsoportosíthatók. Az elnök a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott 

előirányzat-módosításairól, átcsoportosításairól a képviselő-testületet harminc napon 

belül tájékoztatja.  

e) A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete – az első negyedév kivételével – 

negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 

beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a 

költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi nemzetiségi 

önkormányzatot érintő módon meghatározott - hozzájárulások, támogatások 

előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően 

haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat 

módosítását. 

f) A nemzetiségi önkormányzat előirányzat módosításainak képviselő-testületi 

előterjesztésének előkészítéséért a jegyző a felelős.  

g) A nemzetiségi önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól 

az önkormányzati hivatalban a gazdasági vezető naprakész nyilvántartást vezet. 
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5. Beszámolási kötelezettség 

a) Az elnök a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 

szeptember 15-ig, míg a III. negyedéves helyzetéről október 31-ig tájékoztatja a 

képviselő-testületet, melynek előkészítése a gazdasági vezető feladata. A tájékoztató 

tartalmazza a helyi önkormányzat - beleértve a helyi nemzetiségi önkormányzat - 

költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány 

(többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése 

teljesülésének alakulását. 

b) A Pénzügyi Iroda a helyi nemzetiségi önkormányzat féléves költségvetési 

beszámolójának elkészítéséhez július 31-éig, III. negyedéves beszámolójának 

elkészítéséhez október 15-éig adatot szolgáltat. 

c) A helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a helyi nemzetiségi önkormányzat 

költségvetési határozatának időarányos teljesítéséről a helyi nemzetiségi 

önkormányzat képviselő-testületének a féléves, III. negyedéves, éves költségvetés 

zárásáig beszámol. 

d) A helyi nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a zárszámadási 

határozat tervezetét, amelyet a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a helyi 

nemzetiségi önkormányzat testülete elé. A helyi nemzetiségi önkormányzat 

zárszámadási határozatát az elnök a helyi önkormányzat zárszámadási 

rendelettervezetének elkészítéséhez továbbítja a polgármester részére. 

d) A helyi nemzetiségi önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását – a 

költségvetéshez hasonlóan – határozatban köteles elfogadni. 

 

6. A költségvetési gazdálkodás szabályai 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve az 

önkormányzati hivatal Pénzügyi Irodája, amely a költségvetési szervekre vonatkozó 

gazdálkodási szabályok betartása mellett végzi feladatait. 

b) A helyi nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési 

hatáskörök és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a 

helyettesítés rendjének a meghatározását az önkormányzati hivatal 

kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés 

igazolás rendjének szabályzata (továbbiakban: szabályzat) tartalmazza.  

6.1. Kötelezettségvállalás  

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai 

terhére kizárólag a nemzetiségi önkormányzat elnöke /vagy/ az általa írásban 

felhatalmazott helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget. A 

felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban 

történhet.  

b) A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt 

kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét 

megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy 

a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi 

fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó 

szabályokat. 

c) A helyi nemzetiségi önkormányzat esetében nem szükséges előzetes írásbeli 

kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely: 

ca) értéke a százezer forintot nem éri el, 

cb) fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díj, juttatás, vagy 

cc) az Áht. 36 § (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül. 
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d) Az a)-c) pontokban rögzített kifizetésekre a kötelezettségvállalások teljesítésére 

(érvényesítés, utalványozás) és nyilvántartására vonatkozó szabályait alkalmazni kell. 

Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét a helyi 

önkormányzat vonatkozó szabályzata rögzíti, ami kiterjed a helyi nemzetiségi 

önkormányzatra is. 

e) A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról az 

önkormányzati hivatal Pénzügyi Irodája gondoskodik. 

6.2. Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség 

pénzügyi ellenjegyzésére az önkormányzati hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa 

írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult. 

b) A nemzetiségi önkormányzatnál felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi 

ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a tervezett kifizetési 

időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a 

gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

c) Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előző bekezdésében előírtaknak, 

a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, a 

kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és gazdasági vezetőjét. 

d) A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi 

ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás 

megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 

6.3. Teljesítésigazolás 

a) A teljesítés igazolására a helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a 

kötelezettségvállaló írásos kijelölése alapján az elnök írásban jogosult. 

b) A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás 

megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 

6.4. Érvényesítés  

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség 

érvényesítésére az önkormányzati hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa írásban 

kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult. 

b) Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a 

megállapított összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. 

c) Az érvényesítőnek a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdasági eseményeinek 

vonatkozásában ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a 

megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és e 

rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. 

6.5. Utalványozás  

a) Utalványozásra a nemzetiségi önkormányzat elnöke /vagy/ az általa írásban 

felhatalmazott helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, 

illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.  

b) Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra 

rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. Utalványozásra a 

teljesítésigazolást követően kerülhet sor. 

c) Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben. 

6.6. Összeférhetetlenségi követelmények 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi 

ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az 

érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 

kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.  

b) A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és 

teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a 
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tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga 

javára látná el.  

c) Az önkormányzati hivatal a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés 

igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-

mintájukról a vonatkozó belső szabályzatában foglaltak szerint naprakész 

nyilvántartást vezet. 

 

7. Pénzellátás 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számláját az Örkényi 

Takarékszövetkezet vezeti. A számla feletti rendelkezési jogosultakat a pénzkezelési 

szabályzat melléklete tartalmazza. 

b) A helyi nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számlát – a meghatározott 

kivételekkel – egy belföldi hitelintézetnél vagy a Kincstárban nyithat, és csak egy 

pénzforgalmi számlával rendelkezhet. Költségvetési gazdálkodásával és a 

pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmát e számlán – ideértve az elszámolási 

számla alcímű számláit is – köteles lebonyolítani. 

c) A helyi nemzetiségi önkormányzatot a számlavezető megváltoztatásáról hozott döntést 

követően azonnal tájékoztatni kell. A helyi nemzetiségi önkormányzat döntése alapján 

és forrásai terhére: 

ca) fizetési számlájához kapcsolódó alszámlákat (a központi költségvetésből 

folyósított hozzájárulások, támogatások jogszabályban meghatározott esetben; 

rövid lejáratú betétei elkülönítésére szolgáló alszámla; egyéb, meghatározott 

célú pénzeszközök elkülönítésére szolgáló alszámla és programonként az 

európai uniós forrásból finanszírozott programok lebonyolítására szolgáló 

alszámla) 

cb) letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát, 

cc) devizabetét számlát  

vezethet. 

d) A helyi nemzetiségi önkormányzat önálló pénztárat nem működtet. Az önkormányzati 

hivatal házipénztárából a készpénzben történő kiadások teljesítésére a pénztári órák 

figyelembe vételével kerülhet sor.  

e) A helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető – az éves Költségvetési törvényben 

meghatározott – éves támogatást a helyi önkormányzat, annak jóváírását követő 15 

napon belül átutalja a helyi nemzetiségi önkormányzat számlájára. 

f) A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében meghatározott összegben – 

előzetes egyeztetést követően – pénzügyi támogatást biztosíthat a helyi nemzetiségi 

önkormányzat részére. Ennek bankszámlára történő utalása annak elfogadását követő 

15 napon belül történik meg. 

g) A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám 

igénylésével kapcsolatos feladatokat a pénzügyi ügyintéző látja el. 

 

8. Vagyongazdálkodás 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről az önkormányzati 

hivatal elkülönített nyilvántartást vezet, melyért a házipénztárt kezelő ügyintéző a 

felelős. 

b) A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyona – az abban bekövetkezett növekedés vagy 

csökkenés – elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a 

zárszámadási határozatban kerül bemutatásra. A helyi nemzetiségi önkormányzat – 

könyvviteli nyilvántartás szerinti vagyona – a helyi önkormányzat könyvviteli 

mérlegébe beépül. 
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c) A vagyon leltározása a helyi önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában 

előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik. A helyi nemzetiségi 

önkormányzat vagyonának leltározásában az elnök, és az általa írásban kijelölt 

képviselő közreműködik. 

d) A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő szabályokat a helyi önkormányzat 

felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének a szabályzatában előírtak 

szerint kell elvégezni. A helyi nemzetiségi önkormányzat a selejtezésre javasolt 

eszközeire az elnök – a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének 

véleményét kikérve – tesz javaslatot a jegyző felé. 

 

9. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés 

a) Az önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában köteles a 

belső kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a 

kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az 

információ és kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert. A 

helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó belső kontrollrendszer kialakításáért a 

gazdasági vezető a felelős. 

b) A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek 

belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 

módszertani útmutatókban leírtakat. 

c) A helyi nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését a dabasi székhelyű Vincent 

Auditor Kft., mint megbízott belső ellenőr végzi. Belső ellenőrzésre a 

kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak 

szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a belső ellenőrzési vezető 

által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. 

d) A helyi nemzetiségi önkormányzat részt vesz a belső ellenőrzés értékeléséről készülő 

éves beszámoló – rá vonatkozó részének - elkészítésében, amit az önkormányzati 

hivatal készít el. 

 

10. Záró rendelkezések 

a) A megállapodás 2014. február 11. napjától lép hatályba és az ebben foglaltakat e 

naptól kezdve kell alkalmazni. A tárgyban korábban megkötött megállapodás ezen 

megállapodás hatálybalépésével hatályát veszti. 

b) A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén 

az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.  

 

 

Kelt, …………………2014.………… 

 

……………………..………….. 

polgármester 

……….………………………….. 

elnök 

 

 

Záradék: Az együttműködési megállapodást Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 2/2014. (II. 10.) számú önkormányzati rendeletével, a Kakucsi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2014. (02. 04.) számú határozatával jóváhagyta.” 

 

 

 

 



22 

 

3. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Az SZMSZ 4. melléklete 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Kakucs Község Önkormányzata, valamint a 

Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

között 

 

1. Általános szempontok 

a) Kakucs Község Önkormányzata (továbbiakban: helyi önkormányzat) Képviselő-

testülete, valamint a Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: 

helyi nemzetiségi önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 27. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, figyelembe véve a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

80. § (1)-(4) bekezdéseiben előírtakat, együttműködési megállapodást (továbbiakban: 

megállapodás) kötnek. 

b) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a helyi 

önkormányzat költségvetési szerveként működő Kakucsi Polgármesteri Hivatal (a 

továbbiakban: önkormányzati hivatal). 

c) A megállapodás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési 

lehetőségeket, amelyek eredményesen segítik a jogszabályokból adódó 

kötelezettségek teljesítését és a közösen megfogalmazott célok megvalósítását. 

 

2. Az együttműködési lehetőségek területei és formái 

a) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a 

nemzetiségi jogok érvényesülésével kapcsolatos helyi önkormányzati feladatokat. 

b) A helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzata részletesen szabályozza a 

helyi önkormányzat képviselő-testülete feladatait a településen működő nemzetiségi 

önkormányzattal. 

c) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testülete kezdeményezésére e feladattal megbízza valamely bizottságát. A 

nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottságban a helyi nemzetiségi önkormányzat 

képviselteti magát. 

d) A helyi nemzetiségi önkormányzat pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető 

feladatai egységes szabályok szerinti elvégzése, átláthatósága érdekében kapcsolódik a 

helyi önkormányzat által működtetetett – az állami informatikai rendszerrel 

összekapcsolható – informatikai rendszerhez, amely a folyamatos pénzügyi állami 

ellenőrzés eszközeként is szolgál.  

e) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – 

biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá 

gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A 

végrehajtásról az önkormányzati hivatal gondoskodik.  

f) A helyi önkormányzat a lehetőségei és költségvetési helyzetének figyelembe vétele 

mellett a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes egyeztetést követően az 

adott évi költségvetési rendeletében – egyes feladatellátáshoz – szükség esetén 

pénzügyi támogatást biztosít.  

g) A helyi önkormányzat a Pénzügyi Irodán keresztül segíti a helyi nemzetiségi 

önkormányzat pályázati lehetőségeinek a feltárását és azok elkészítését. 

h) A helyi önkormányzat jegyzője önkormányzati megbízottat (továbbiakban: megbízott) 

jelöl ki a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő kapcsolattartásra, melyről az 
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elnököt írásban értesíti. A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat 

közötti kapcsolattartásra a jegyző a nemzetiségi ügyintézőt jelöli ki. 

i) A helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében a jegyző /vagy/ jegyzővel 

azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja részt vesz a nemzetiségi 

önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

j) Az oktatás területén kiemelt figyelemmel kísérik a roma nemzetiségű gyerekek 

továbbtanulásának lehetőségeit, annak segítése érdekében a tehetséges tanulók a helyi 

önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat döntése alapján támogatásban 

részesülnek.  

k) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény 

szerint, de legalább tizenhat órában, az önkormányzati feladat ellátásához, 

működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges 

tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát biztosítja. A 

helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségeket a 

helyi önkormányzat viseli.  

l) A helyi önkormányzat segíti a helyi nemzetiségi önkormányzat kulturális, művészeti 

hagyományőrző rendezvényeinek megszervezését és lebonyolítását. Ezen kívül közös 

rendezvények szervezésével népszerűsítik és mutatják be a települést és annak 

értékeit. 

m) A helyi önkormányzat támogatja a településen működő hagyományőrző együttesek, 

klubok, civil szervezetek működését. 

n) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával összefüggő sajátos feladatokat a 

számviteli politika keretében elkészített - eszközök és források leltárkészítési és 

leltározási szabályzata, az eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési 

szabályzat - továbbá a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének 

szabályzata és a számlarend tartalmazza. A szabályzatok hatálya a helyi nemzetiségi 

önkormányzatra is kiterjednek. 

 

3. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje 

3.1. A költségvetési koncepció elkészítése 

a) A költségvetési koncepció összeállítása előtt a jegyző a helyi nemzetiségi 

önkormányzat és annak költségvetési szerveinek tekintetében a helyi nemzetiségi 

önkormányzat elnökével a költségvetés tervezetének testület elé történő terjesztése 

előtt legalább tíz nappal korábban áttekinti a költségvetési szervek következő 

költségvetési évre vonatkozó feladatait, az önkormányzat bevételi forrásait, továbbá a 

nemzetiségi feladatok finanszírozását és a helyi önkormányzati támogatás lehetőségét. 

b) A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepció tervezetének a helyi 

nemzetiségi önkormányzatot érintő adatairól, keretszámairól – a tervezet elkészültét 

követő három napon belül írásban – tájékoztatja a helyi nemzetiségi önkormányzat 

elnökét. 

c) A jegyző előkészítésében a helyi nemzetiségi önkormányzat koncepcióját az elnök a 

koncepció elfogadásának határideje előtt legalább öt nappal benyújtja a képviselő-

testületnek.  

d) A helyi önkormányzat költségvetési koncepciójának a helyi nemzetiségi 

önkormányzatra vonatkozó részéről a jegyző/megbízott tájékoztatja a helyi 

nemzetiségi önkormányzat elnökét.  

e) A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját az elfogadást követő öt 

napon belül a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke részére rendelkezésre bocsátja. 
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3.2. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének és a helyi nemzetiségi 

önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a költségvetési 

határozat tervezetét, amelyet a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a helyi 

nemzetiségi önkormányzat testülete elé.  

b) A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a 

jegyző a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez 

szükséges adatokat – a költségvetési törvényből adódó részletes információk 

rendelkezésre állást követően – közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével. 

c) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésére a 

költségvetési törvényből adódó részletes információk megismerése után, a helyi 

önkormányzat költségvetési rendelettervezetének előkészítése során a helyi 

önkormányzat által megbízott személy folytatja az egyeztetést a helyi nemzetiségi 

önkormányzat elnökével, ennek keretében haladéktalanul rendelkezésre bocsátja a 

helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének megtervezéséhez szükséges 

adatokat. 

d) A helyi önkormányzat költségvetési rendelettervezetének a helyi nemzetiségi 

önkormányzatot érintő részét a megbízott egyezteti az elnökkel és a vitás kérdéseket 

tisztázzák.  

e) A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. 

23. § (1)-(4) bekezdéseiben és az Ávr. 2. § b)-f) bekezdéseiben, valamint a 24. § (1) 

bekezdésében előírtakat kell alkalmazni.  

f) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi nemzetiségi önkormányzat részére 

meghatározott támogatás mértékéről a képviselő-testület vonatkozó üléséről készült 

jegyzőkönyv aláírását követő 3 napon belül tájékoztatja a helyi nemzetiségi 

önkormányzatot.  

g) A jegyző által előkészített költségvetési határozat-tervezetet az elnök a központi 

költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a 

képviselő-testületnek. 

h) A helyi nemzetiségi önkormányzat a képviselő-testület által jóváhagyott éves 

költségvetésről, az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében 

adatszolgáltatást teljesít. 

i) Az önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint a helyi 

nemzetiségi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi 

költségvetéséről a határozat-tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét 

követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez 

(a továbbiakban: Igazgatóság). 

j) A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az 

elfogadást követő adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséért a gazdasági 

vezető a felelős.  

k) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan 

döntési jogosultsággal nem rendelkezik. 

l) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata 

törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, 

továbbá egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért nem felelős. 

 

4. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat előirányzatai kizárólag a helyi nemzetiségi 

önkormányzat költségvetési határozata alapján módosíthatók. 

b) Amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatai felett 

többletbevételt ér el, bevételkiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül 
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átcsoportosítást hajt végre, abban az esetben módosítania kell költségvetési 

határozatát, melyről a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönthet. 

c) A helyi nemzetiségi önkormányzat által végrehajtott előirányzat változásának 

határozat-tervezetét a jegyző készíti elő. Az év közben engedélyezett központi 

támogatások felhasználásáról, a saját hatáskörben végrehajtott, valamint a helyi 

nemzetiségi önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-

átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a jegyző által történő 

előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testülete dönt.  

d) A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerve bevételi és kiadási 

előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között 

átcsoportosíthatók. Az elnök a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott 

előirányzat-módosításairól, átcsoportosításairól a képviselő-testületet harminc napon 

belül tájékoztatja.  

e) A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete – az első negyedév kivételével – 

negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 

beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a 

költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi nemzetiségi 

önkormányzatot érintő módon meghatározott - hozzájárulások, támogatások 

előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően 

haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat 

módosítását. 

f) A nemzetiségi önkormányzat előirányzat módosításainak képviselő-testületi 

előterjesztésének előkészítéséért a jegyző a felelős.  

g) A nemzetiségi önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól 

az önkormányzati hivatalban a gazdasági vezető naprakész nyilvántartást vezet. 

 

5. Beszámolási kötelezettség 

a) Az elnök a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 

szeptember 15-ig, míg a III. negyedéves helyzetéről október 31-ig tájékoztatja a 

képviselő-testületet, melynek előkészítése a gazdasági vezető feladata. A tájékoztató 

tartalmazza a helyi önkormányzat - beleértve a helyi nemzetiségi önkormányzat - 

költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány 

(többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése 

teljesülésének alakulását. 

b) A Pénzügyi Iroda a helyi nemzetiségi önkormányzat féléves költségvetési 

beszámolójának elkészítéséhez július 31-éig, III. negyedéves beszámolójának 

elkészítéséhez október 15-éig adatot szolgáltat. 

c) A helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a helyi nemzetiségi önkormányzat 

költségvetési határozatának időarányos teljesítéséről a helyi nemzetiségi 

önkormányzat képviselő-testületének a féléves, III. negyedéves, éves költségvetés 

zárásáig beszámol. 

d) A helyi nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a zárszámadási 

határozat tervezetét, amelyet a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a helyi 

nemzetiségi önkormányzat testülete elé. A helyi nemzetiségi önkormányzat 

zárszámadási határozatát az elnök a helyi önkormányzat zárszámadási 

rendelettervezetének elkészítéséhez továbbítja a polgármester részére. 

d) A helyi nemzetiségi önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását – a 

költségvetéshez hasonlóan – határozatban köteles elfogadni. 
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6. A költségvetési gazdálkodás szabályai 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve az 

önkormányzati hivatal Pénzügyi Irodája, amely a költségvetési szervekre vonatkozó 

gazdálkodási szabályok betartása mellett végzi feladatait. 

b) A helyi nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési 

hatáskörök és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a 

helyettesítés rendjének a meghatározását az önkormányzati hivatal 

kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés 

igazolás rendjének szabályzata (továbbiakban: szabályzat) tartalmazza.  

6.1. Kötelezettségvállalás  

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai 

terhére kizárólag a nemzetiségi önkormányzat elnöke /vagy/ az általa írásban 

felhatalmazott helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget. A 

felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban 

történhet.  

b) A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt 

kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét 

megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy 

a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi 

fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó 

szabályokat. 

c) A helyi nemzetiségi önkormányzat esetében nem szükséges előzetes írásbeli 

kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely: 

ca) értéke a százezer forintot nem éri el, 

cb) fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díj, juttatás, vagy 

cc) az Áht. 36 § (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek 

minősül. 

d) Az a)-c) pontokban rögzített kifizetésekre a kötelezettségvállalások teljesítésére 

(érvényesítés, utalványozás) és nyilvántartására vonatkozó szabályait alkalmazni kell. 

Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét a helyi 

önkormányzat vonatkozó szabályzata rögzíti, ami kiterjed a helyi nemzetiségi 

önkormányzatra is. 

e) A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról az 

önkormányzati hivatal Pénzügyi Irodája gondoskodik. 

6.2. Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség 

pénzügyi ellenjegyzésére az önkormányzati hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa 

írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult. 

b) A nemzetiségi önkormányzatnál felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi 

ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a tervezett kifizetési 

időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a 

gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

c) Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előző bekezdésében előírtaknak, 

a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, a 

kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és gazdasági vezetőjét. 

d) A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi 

ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás 

megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 
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6.3. Teljesítésigazolás 

a) A teljesítés igazolására a helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a 

kötelezettségvállaló írásos kijelölése alapján az elnök írásban jogosult. 

b) A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás 

megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 

6.4. Érvényesítés  

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség 

érvényesítésére az önkormányzati hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa írásban 

kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult. 

b) Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a 

megállapított összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. 

c) Az érvényesítőnek a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdasági eseményeinek 

vonatkozásában ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a 

megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és e 

rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. 

6.5. Utalványozás  

a) Utalványozásra a nemzetiségi önkormányzat elnöke /vagy/ az általa írásban 

felhatalmazott helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, 

illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.  

b) Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra 

rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. Utalványozásra a 

teljesítésigazolást követően kerülhet sor. 

c) Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben. 

6.6. Összeférhetetlenségi követelmények 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi 

ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az 

érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 

kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.  

b) A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és 

teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a 

tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga 

javára látná el.  

c) Az önkormányzati hivatal a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés 

igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-

mintájukról a vonatkozó belső szabályzatában foglaltak szerint naprakész 

nyilvántartást vezet. 

 

7. Pénzellátás 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számláját az Örkényi 

Takarékszövetkezet vezeti. A számla feletti rendelkezési jogosultakat a pénzkezelési 

szabályzat melléklete tartalmazza. 

b) A helyi nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számlát – a meghatározott 

kivételekkel – egy belföldi hitelintézetnél vagy a Kincstárban nyithat, és csak egy 

pénzforgalmi számlával rendelkezhet. Költségvetési gazdálkodásával és a 

pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmát e számlán – ideértve az elszámolási 

számla alcímű számláit is – köteles lebonyolítani. 

c) A helyi nemzetiségi önkormányzatot a számlavezető megváltoztatásáról hozott döntést 

követően azonnal tájékoztatni kell. A helyi nemzetiségi önkormányzat döntése alapján 

és forrásai terhére: 

ca) fizetési számlájához kapcsolódó alszámlákat (a központi 

költségvetésből folyósított hozzájárulások, támogatások jogszabályban 
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meghatározott esetben; rövid lejáratú betétei elkülönítésére szolgáló 

alszámla; egyéb, meghatározott célú pénzeszközök elkülönítésére 

szolgáló alszámla és programonként az európai uniós forrásból 

finanszírozott programok lebonyolítására szolgáló alszámla) 

cb) letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát, 

cc) devizabetét számlát  

vezethet. 

d) A helyi nemzetiségi önkormányzat önálló pénztárat nem működtet. Az önkormányzati 

hivatal házipénztárából a készpénzben történő kiadások teljesítésére a pénztári órák 

figyelembe vételével kerülhet sor.  

e) A helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető – az éves Költségvetési törvényben 

meghatározott – éves támogatást a helyi önkormányzat, annak jóváírását követő 15 

napon belül átutalja a helyi nemzetiségi önkormányzat számlájára. 

f) A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében meghatározott összegben – 

előzetes egyeztetést követően – pénzügyi támogatást biztosíthat a helyi nemzetiségi 

önkormányzat részére. Ennek bankszámlára történő utalása annak elfogadását követő 

15 napon belül történik meg. 

g) A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám 

igénylésével kapcsolatos feladatokat a pénzügyi ügyintéző látja el. 

 

8. Vagyongazdálkodás 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről az önkormányzati 

hivatal elkülönített nyilvántartást vezet, melyért a házipénztárt kezelő ügyintéző a 

felelős. 

b) A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyona – az abban bekövetkezett növekedés vagy 

csökkenés – elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a 

zárszámadási határozatban kerül bemutatásra. A helyi nemzetiségi önkormányzat – 

könyvviteli nyilvántartás szerinti vagyona – a helyi önkormányzat könyvviteli 

mérlegébe beépül. 

c) A vagyon leltározása a helyi önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában 

előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik. A helyi nemzetiségi 

önkormányzat vagyonának leltározásában az elnök, és az általa írásban kijelölt 

képviselő közreműködik. 

d) A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő szabályokat a helyi önkormányzat 

felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének a szabályzatában előírtak 

szerint kell elvégezni. A helyi nemzetiségi önkormányzat a selejtezésre javasolt 

eszközeire az elnök – a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének 

véleményét kikérve – tesz javaslatot a jegyző felé. 

 

9. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés 

a) Az önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában köteles a 

belső kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a 

kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az 

információ és kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert. A 

helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó belső kontrollrendszer kialakításáért a 

gazdasági vezető a felelős. 

b) A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek 

belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 

módszertani útmutatókban leírtakat. 
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c) A helyi nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését a dabasi székhelyű Vincent 

Auditor Kft., mint megbízott belső ellenőr végzi. Belső ellenőrzésre a 

kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak 

szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a belső ellenőrzési vezető 

által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. 

d) A helyi nemzetiségi önkormányzat részt vesz a belső ellenőrzés értékeléséről készülő 

éves beszámoló – rá vonatkozó részének - elkészítésében, amit az önkormányzati 

hivatal készít el. 

 

10. Záró rendelkezések 

a) A megállapodás 2014. február 11. napjától lép hatályba és az ebben foglaltakat e 

naptól kezdve kell alkalmazni. A tárgyban korábban megkötött megállapodás ezen 

megállapodás hatálybalépésével hatályát veszti. 

b) A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén 

az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.  

 

Kelt, …………………2014.………… 

……………………..………….. 

polgármester 

 

……….………………………….. 

elnök 

 

Záradék: Az együttműködési megállapodást Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 2/2014. (II. 10.) számú önkormányzati rendeletével, a Kakucsi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2014. (02. 04.) számú határozatával jóváhagyta.” 

 

4. §  A Rendelet 5. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Az SZMSZ 5. melléklete 

 

5.1. Az Önkormányzat közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkciók 

szerinti besorolása a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéshez: 

 

 A B 

1.  011130 

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

2.  011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

3.  013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

4.  013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

5.  013350 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok  

6.  016010 

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

7.  016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

8.  016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

9.  031030 Közterület rendjének fenntartása 

10.  041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

11.  041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

12.  041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

13.  041236 Országos közfoglalkoztatási program 

14.  041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram  
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15.  045120 Út, autópálya építése 

16.  045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

17.  051030 

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása 

18.  062010 Településfejlesztés igazgatása 

19.  064010 Közvilágítás 

20.  066010 Zöldterület-kezelés 

21.  066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  

22.  072111 Háziorvosi alapellátás 

23.  072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

24.  074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

25.  074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

26.  082044 Könyvtári szolgáltatások 

27.  082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

28.  082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

29.  096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

30.  096020 Iskolai intézményi étkeztetés 

31.  106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

 

5.2. Az Önkormányzat közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek technikai, támogatási 

jellegű kormányzati funkciói: 

 

 A B 

1.  018010 Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel 

2.  018020 Központi költségvetési befizetések 

3.  018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 

4.  061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 

5.  081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

6.  084031 Civil szervezetek működési támogatása 

7.  084032 Civil szervezetek programtámogatása 

8.  101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 

9.  103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 

10.  104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások 

11.  105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 

12.  106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

13.  107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 

14.  900020 

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson 

kívülről 

15.  900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek” 

 

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

veszti. 

 

Szalay István sk.      Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 
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3./ Napirendi pont: A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezése  

 

 

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

 

Szalay István polgármester:  
 

Megkérdezem, hogy előterjesztésben foglalt rendelettervezettel kapcsolatban van-e valakinek 

észrevétele? 

 

Hozzászólás nem lévén, kérem a Testületet, hogy fogadja el az előterjesztésben foglalt 

rendelettervezetet. 

 

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

rendeletet alkotta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete 

a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 

 14/2004. (IX. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, valamint a 

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a helyi 

hulladékgazdálkodási tervről szóló 14/2004. (IX. 27.) önkormányzati rendeletet. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

Szalay István sk.                                           Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester                                                jegyző 

 

 

 

4./ Napirendi pont: A Polgármesteri Hivatal és a Kökörcsin Óvoda alapító okiratainak 

módosítása 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 4. számú melléklet tartalmazza. 
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Szalay István polgármester:  
 

Megkérdezem, hogy előterjesztésben foglalt határozattervezetekkel kapcsolatban van-e 

valakinek észrevétele? 

 

Hozzászólás nem lévén, kérem a Testületet, hogy fogadja el az előterjesztésben foglalt 

határozattervezeteket. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2014. (02. 04.) Határozata: 

a Kakucsi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

1/2014. számú módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kakucsi Polgármesteri Hivatal részére 

a 163/2012. (12. 19.) 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. Korm. rendelet 5. 

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

 

1./ Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„8. Szakmai alaptevékenysége:  

Ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott 

feladatokat.  

Gondoskodik Kakucs Község Önkormányzata, a Kakucsi Német Nemzetiségi Önkormányzat, 

a Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Kakucsi Kökörcsin Óvoda 

bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási ellenőrzési, finanszírozási, 

adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.” 

 

2./ Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„9. Államháztartási szakágazati besorolása: 

841105  Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 

3./ Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„10. Szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

011220  Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

016010  Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

016020  Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek” 

 

4./ A sorszámozás folyamatossága érdekében az Alapító Okirat 11-14. pontja helyébe a 

módosított Alapító Okiratban foglalt 10-13. pontban foglaltak lépnek, a módosított Alapító 

Okirat 14. pontja törlésre kerül. 

  

5./ Az Alapító Okirat 16. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási viszonyok megjelölése: 
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16.1. Foglalkoztatottjainak jogviszonya közszolgálati jogviszony, melyre a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény az irányadó.  

16.2. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyre nézve a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.  

16.3. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra 2014. március 14. napjáig a Magyar 

Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, 2014. március 15. 

napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az irányadó.” 

 

6./ Az Alapító Okirat 17. pontja törlésre kerül. 

 

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

„Záradék 

Jelen alapító okirat 2014. január 1-jén lép hatályba, tekintettel az Ávr. 180. §-ában foglaltakra.  

A hatálybalépéssel egyidejűleg a Kakucsi Polgármesteri Hivatal részére a Kakucs Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete által a 163/2012. (12. 19.) számú határozattal 

jóváhagyott, egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 

Jelen alapító okiratot Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 10/2014. (02. 04.) 

számú határozattal hagyta jóvá.” 

 

Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 

érvényesek. 

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:  azonnal és a határozatban foglaltak szerint 

 

 

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

 

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

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2014. (02. 04.) Határozata: 

a Kakucsi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kakucsi Polgármesteri Hivatalnak a 

100/2000.  (12. 28.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, a 70/2009. (05. 25.), a 

10/2012. (02. 14.), a 95/2012. (07. 19.), a 109/2012. (08. 30.), a 136/2012. (09. 28.), 

a 162/2012. (12. 19.) és a  9/2014. (02. 04.)  képviselő-testületi határozatokkal módosított, és 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:   jegyző  

Határidő: azonnal 
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a 10/2014. (02. 04.) Határozat melléklete 

 

Kakucsi Polgármesteri Hivatal 

Alapító Okirata 

 

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

CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (1) - (2) 

bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja 

ki: 

 

A költségvetési szerv 
 

1. Megnevezése:     Kakucsi Polgármesteri Hivatal 

 

2. Székhelye:     2366 Kakucs, Fő utca 20. 

 

3. Jogelődje:    Kakucs Községi Tanács Hivatala  

 

4.   Alapadatai:      

4.1. törzskönyvi azonosítója:   441267 

4.2. adószáma:     15441269-1-13 

4.3. KSH területi számjele:    1332230 

4.4. statisztikai számjele:    15441269-8411-325-13 

4.5. költségvetési bankszámlaszáma:  65500082-30009452-51000012 

4.6. államháztartási azonosítója:  726049 

 

5. Eredeti alapító okiratának kelte: 2000. 12. 28. 

5.1. alapító okiratának száma:  100/2000. (12. 28.) sz. képviselő-testületi 

határozat 

5.2. eredeti létrehozásának éve:  1990. október 29. 

 

6. Alapítója, fenntartója, irányító szervének neve, székhelye: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő u. 20. 

 

7. Közfeladata:  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján ellátja az önkormányzatok működésével, 

valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Közreműködik az 

önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 

összehangolásában. 

 

8. Szakmai alaptevékenysége:  

Ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott 

feladatokat.  

Gondoskodik Kakucs Község Önkormányzata, a Kakucsi Német Nemzetiségi Önkormányzat, 

a Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Kakucsi Kökörcsin Óvoda 

bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási ellenőrzési, finanszírozási, 

adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 
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9. Államháztartási szakágazati besorolása: 

841105  Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 

10.  Szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

011220  Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

016010  Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

016020  Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

 

11.  Feladatainak ellátására szolgáló vagyon: 

A kakucsi 569 hrsz-ú, 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. alatt fekvő, Kakucs Község 

Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan, melynek területe: 935 m
2
, az ingatlanon található 

épülettel, és az épületben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. 

 

12. A vagyon feletti rendelkezés joga:  

12.1.   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. 

12.2.  Az intézmény jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi 

lehetőségeinek függvényében fedezi. 

12.3.  Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan 

használhatja fel.  

12.4.  Az intézmény épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan 

forgalomképes, azzal az Önkormányzat a mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak 

szerint rendelkezik. Az intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat az intézmény 

közfeladatainak ellátásához szabadon felhasználhatja, de nem idegenítheti, és nem terhelheti 

meg azokat. 

 

13. Illetékessége:  Kakucs község közigazgatási területe. 

 

14. Vállalkozási tevékenysége: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

15. Vezetőjének megbízási rendje: 

A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. 

A település polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt. 

 

16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási viszonyok megjelölése: 

16.1. Foglalkoztatottjainak jogviszonya közszolgálati jogviszony, melyre a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény az irányadó.  

16.2. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyre nézve a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.  

16.3. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra 2014. március 14. napjáig a Magyar 

Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, 2014. március 15. 

napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az irányadó. 
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Záradék 

 

Jelen alapító okirat 2014. január 1-jén lép hatályba, tekintettel az Ávr. 180. §-ában foglaltakra.  

A hatálybalépéssel egyidejűleg a Kakucsi Polgármesteri Hivatal részére a Kakucs Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete által a 163/2012. (12. 19.) számú határozattal 

jóváhagyott, egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 

Jelen alapító okiratot Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 10/2014. (02. 04.) 

számú határozattal hagyta jóvá. 

 

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

 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2014. (02. 04.) Határozata: 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda Alapító Okiratának 1/2014. számú módosításáról  

 

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

34/2013. (04. 18.) 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. Korm. rendelet 5. 

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

 

1./ Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„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.” 

 

2./ Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„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.) 

- 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, 
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091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai  

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

096010  Óvodai intézményi étkeztetés 

(Az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel 

kapcsolatos feladatok.)” 

 

3./ Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„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.)” 

 

4./ Az Alapító Okirat 13. pontja törlésre kerül, s egyidejűleg a sorszámozás folyamatossága 

érdekében az Alapító Okirat 13-17. pontja helyébe a módosított Alapító Okiratban foglalt 14-

18. pontban foglaltak lépnek. 

 

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

„Záradék 

Jelen alapító okirat 2014. január 1-jén lép hatályba, tekintettel az Ávr. 180. §-ában foglaltakra.  

A hatálybalépéssel egyidejűleg a Kakucsi Kökörcsin Óvoda részére a Kakucs Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete által a 34/2013. (04. 18.) számú határozattal jóváhagyott, 

egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 

Jelen alapító okiratot Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 12/2014. (02. 04.) 

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 

 

 

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

 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2014. (02. 04.) Határozata: 

a Kakucsi Kökörcsin Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról 
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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.) és a 11/2014. (02. 04.) számú képviselő-testületi határozatokkal módosított, 

és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:     intézményvezető, jegyző  

Határidő:  azonnal 

 

A 12/2014. (02. 04.) 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,  

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

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

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

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 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.) 

- 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.) 

096010  Óvodai intézményi étkeztetés 

(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.  
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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:  

A kakucsi 65/2. hrsz-ú, 2366 Kakucs, Székesi út 3. sz. alatt fekvő, Kakucs Község 

Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan, melynek területe: 6825 m
2
, 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.) 
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Záradék 

 

Jelen alapító okirat 2014. január 1-jén lép hatályba, tekintettel az Ávr. 180. §-ában foglaltakra.  

A hatálybalépéssel egyidejűleg a Kakucsi Kökörcsin Óvoda részére a Kakucs Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete által a 34/2013. (04. 18.) számú határozattal jóváhagyott, 

egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 

Jelen alapító okiratot Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 12/2014. (02. 04.) 

számú határozattal hagyta jóvá. 

 

 

 

5./ Napirendi pont: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyása 

 

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

 

Szalay István polgármester:  
 

Megkérdezem, hogy előterjesztésben foglalt határozattervezettel kapcsolatban van-e 

valakinek észrevétele? 

 

Hozzászólás nem lévén, kérem a Testületet, hogy fogadja el az előterjesztésben foglalt 

határozattervezetet. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2014. (02. 04.) Határozata: 

A Kakucsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyásáról 

 

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

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján és az Áht. 10. § (5) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 13. § (1) 

bekezdésében meghatározottak figyelembevételével a Kakucsi Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatát ezen határozat mellékletében foglaltak szerint hagyja 

jóvá. 

  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Szabályzatban foglaltak 

betartásáról gondoskodjon.  

  

Határidő:  azonnal  

Felelős:  polgármester, jegyző  
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A 13/2014. (02. 04.) Határozat melléklete 

 

A Kakucsi Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően Kakucs községben Polgármesteri Hivatal működik, 

az Önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok ellátására. 

 

A költségvetési szerv 

 

1. Megnevezése:     Kakucsi Polgármesteri Hivatal 

(a továbbiakban: Hivatal) 

 

2. Székhelye:      2366 Kakucs, Fő utca 20. 

 

3.  Létrehozásának éve:    1990. október 29. 

 

4. Eredeti alapító okiratának száma, kelte: 

100/2000. (12. 28.) számú képviselő-testületi határozat 

 

5. Hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának száma, kelte:  
10/2014. (02. 04.) számú képviselő-testületi határozat 

 

6. Alapítását elrendelő jogszabály:   
 a) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  

b) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése 

 

7. Alapítója, fenntartója, irányító szervének neve, székhelye: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő u. 20. 

 

8. Illetékességi területe:  Kakucs község közigazgatási területe. 

 

9. Alaptevékenysége:  
a)  Ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 

meghatározott feladatokat.  

b) Gondoskodik: 

- Kakucs Község Önkormányzata,  

- a Kakucsi Német Nemzetiségi Önkormányzat,  

- a Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint  

- a Kakucsi Kökörcsin Óvoda  

bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 

finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 

 

10. Szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 
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011220  Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

016010  Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

016020  Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

 

11. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

12. Irányítása, vezetése: 

12.1.  A polgármester irányítja a Hivatalt, a Képviselő-testület döntései szerint és saját 

önkormányzati jogkörében.  

A polgármester feladatai, figyelemmel az Mötv. 67. §-ában foglaltakra: 

a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a hivatalt,  

b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatalnak a feladatait 

az Önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és 

végrehajtásában, 

c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági 

hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a 

jegyzőre, a Hivatal ügyintézőjére, 

d) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a Hivatal belső 

szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási 

rendjének meghatározására, 

e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 

f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző, a Könyvtár és Közösségi Ház, a Konyha, 

az Egészségház közalkalmazottai, valamint az Önkormányzat munkaszerződéssel 

foglalkoztatott munkavállalói és közfoglalkoztatott munkavállalói tekintetében,  

g) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati 

intézményvezetők tekintetében  

12.2.  A jegyző vezeti a Hivatalt, feladatai az Mötv. 81. § (3) bekezdése alapján: 

a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben; 

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői és munkavállalói 

tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző 

tekintetében; 

c) gondoskodik az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; 

d) tanácskozási joggal vesz részt a Képviselő-testület, a Képviselő-testület 

bizottságának ülésén; 

e) jelzi a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület szervének és a polgármesternek, 

ha a döntésük, működésük jogszabálysértő; 

f) évente beszámol a Képviselő-testületnek a Hivatal tevékenységéről; 

g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; 

h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; 

i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben; 

j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 

k) rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos - a 

körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és 

azonosításáról szóló törvény szerinti - adatokat, valamint a talált idegen dolog 

tulajdonosnak történő átadást követően törli azokat. 

 

13. Belső szervezeti rendje: 
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13.1.  A Hivatal egységes szervezet, mely hierarchikusan kiépített alá-, fölérendeltségi 

megosztottság nélkül végzi feladatát. A Csoportok egymással mellérendeltségi 

viszonyban állnak, és kötelesek együttműködni a feladatok ellátásában. 

13.2. A Hivatal munkaszervezési, munkamegosztási szempontból az alábbi belső szerkezeti 

egységekre tagozódik: 

a) Pénzügyi Csoport, 

b) Igazgatási és Adóügyi Csoport. 

13.3.  A Hivatal létszámát a Képviselő-testület határozza meg. A létszámnak a belső 

szerkezeti egységek közötti megosztását és a munkaköröket - az aktuális feladatok 

figyelembevételével - a jegyző állapítja meg. 

13.4.  A Hivatal létszámkerete: 9 fő köztisztviselő. 

13.5.  A munkaszervezeti egységek munkájának irányítását a jegyző végzi.  

13.6.  A Pénzügyi Csoport szakmai feladatrendszerű irányítását – a jegyző utasításainak 

figyelembevételével - a gazdasági vezető látja el.  

13.7. Az Igazgatási és Adóügyi Csoport szakmai feladatrendszerű irányítását a jegyző látja 

el. 

13.8.  A gazdasági vezető státusza nem minősül a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 129. §-ában meghatározott vezetői tisztségnek. Vezetői jellege az 

általa ellátott feladatok tulajdonságain alapszik. A gazdasági vezető a Hivatal 

képviselőjeként csak a jegyző külön meghatalmazása esetén járhat el. 

13.9.  A Hivatal szervezeti ábrája: 

 

Polgármester 

 

 

Jegyző 

 

Pénzügyi Csoport         Igazgatási és Adóügyi Csoport  

 

14.  Működése: 

14.1.  A Hivatal napi munkaidő-beosztása és ügyfélfogadási rendje: 

a) A köztisztviselők munkaideje heti 40 óra, az alábbiak szerint: 

  Hétfő  8.00 – 18.00 óra között 

  Kedd  8.00 – 16.00 óra között 

  Szerda  8.00 – 16.00 óra között 

  Csütörtök 8.00 – 16.00 óra között 

  Péntek  8.00 – 14.00 óra között. 

b) A munkavállalók és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak munkaidejét a jegyző és 

a polgármester a kinevezésben, illetve a jogviszonyt létesítő okiratban határozzák meg. 

c) A polgármester és a jegyző rugalmas munkaidő-beosztásban látják el feladataikat. 

A munkaidő - a heti 40 óra figyelembevételével - az ügyfélfogadásuk rendjéhez, a 

testületi ülésekhez, az önkormányzatot érintő rendezvényekhez, eseményekhez, 

tárgyalásokhoz, értekezletekhez igazodik. 

14.2.  A Hivatal általános ügyfélfogadási rendje: 

a) Hétfő 8.30 – 12.00 és 13.00 – 18.00 óra között 

b) Szerda:  8.30 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óra között 

c) Péntek:  8.00 – 12.00 óra között. 

14.3.  Rendkívüli okból (pl.: nemzeti ünnepek körüli munkarend, igazgatási szünet, stb.) – a 

heti munkaidőkeret figyelembevételével – a 14.1. – 14.2. ponttól eltérő munkarendet, 

ügyfélfogadási rendet a jegyző állapítja meg és hirdetmény útján tájékoztatja a 

lakosságot. 
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14.4.  Ügyfélfogadási időben az ügyintézők csak rendkívüli indokolt esetben végezhetnek 

távolléttel járó feladatot (helyszíni szemle, ellenőrzés, környezettanulmány felvétele 

stb.) 

14.5.  A helyettesítés rendje: 

a) A polgármester munkáját egy társadalmi megbízatású alpolgármester helyettesíti az 

általa meghatározottak szerint.  

b) A jegyzőt akadályoztatása és távolléte esetén aljegyző, vagy annak hiányában a 

jegyzőre vonatkozó képesítési feltételeknek megfelelő köztisztviselő helyettesíti. 

c) A Hivatal köztisztviselői és munkavállalói a munkaköri leírásukban foglaltak 

 szerint helyettesítik egymást. 

d) A helyettesítést ellátó személy a helyettesítést követően a helyettesített vezetőt vagy 

a helyettesített dolgozót minden lényeges eseményről, a munkavégzés körülményeiről 

részletesen tájékoztatni köteles. 

e) A helyettesítés során hozott intézkedésekért, illetőleg annak elmulasztásáért, 

minden tevékenységéért ugyanaz a felelősség terheli a helyettest, mint ami a 

helyettesített személyt terhelné. 

14.6.  Ügyiratkezelés és kiadmányozás rendje: 

a) A Hivatalhoz érkező küldeményeket, valamint az ügyintézés során keletkezett 

iratok iktatásának és kezelésének adminisztratív rendjét külön iratkezelési szabályzat 

rögzíti.  

b) A Hivatal képviseletében a saját feladat- és hatáskörében a kiadmányozási jogot a 

jegyző gyakorolja. Kiadmányozási jogát az ügyintézőkre átruházhatja. 

c) Hatósági ügyintézés során, egyedi hatósági ügyekben az eljáró köztisztviselő-

ügyintézők közül kiadmányozási jog illeti meg anyakönyvi ügyekben az 

anyakönyvvezetőt, és valamennyi ügyintéző bocsáthat ki idézést, meghívót, 

hiánypótlásra felhívást. 

d) A polgármester a feladat- és hatáskörébe tartózó ügyekben kiadmányozza a 

hivatalból kimenő önkormányzati, előterjesztéseket, jelentéseket, beszámolókat, 

intézkedéseket, az önkormányzati jellegből adódó, feladatkörébe tartozó közigazgatási 

hatósági döntéseket és általában a Hivatal önkormányzati jellegű kiadmányait. 

 

15.  Feladatai: 
15.1.  A Hivatal feladata elsősorban, hogy: 

a) az Önkormányzat számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként 

államigazgatási feladatokat lát el, döntésre előkészíti az államigazgatási ügyeket és 

gondoskodik azok végrehajtásáról, 

b) előkészíti az önkormányzati testületi szervek (Képviselő-testület, bizottságok) 

döntéseit, és végrehajtja azokat a polgármester irányítása és a jegyző vezetése mellett, 

c) ellátja az önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati testületi szervekhez 

kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, a belső munkaszervezési, igazgatási 

teendőket. 

15.2.  A Hivatal feladatai a Képviselő-testület működésével kapcsolatban: 

a) a Képviselő-testület rendeleteinek, határozatainak végrehajtása, 

b) a képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, 

c) az önkormányzati képviselők kérdései kivizsgálása, és azokra a vonatkozó hatályos 

jogszabályok szerint válaszadás, 

d) az önkormányzati képviselőnek a munkájához szükséges tájékoztatás és ügyviteli 

közreműködés biztosítása, 

e) a Képviselő-testület működésének adminisztratív előkészítése, technikai biztosítása. 

15.3.  A Hivatal feladatai a képviselő-testület bizottságai, a helyi nemzetiségi 

önkormányzatok működésével kapcsolatban: 
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a) a bizottságok és nemzetiségi önkormányzatok tagjai részére a szükséges 

tájékoztatás megadása, 

b) a bizottságok és nemzetiségi önkormányzatok működésének elősegítése, s e 

működéshez kapcsolódó ügyviteli (adminisztratív) igények kielégítése. 

15.4.  A Hivatal köztisztviselői az államigazgatási feladataik körében kötelesek a Képviselő-

testület, a polgármester és a jegyző államigazgatási (hatósági) hatásköreit a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény, valamint a vonatkozó anyagi jogszabályok előírásainak megfelelően 

előkészíteni, gyakorolni. 

15.5.   Az ügyintéző feladata, fegyelmi felelősség terhe mellett, a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény előírásain túl: 

a) a munkaköri leírásában meghatározott feladatok elvégzése, az önkormányzati és 

államigazgatási ügyek érdemi döntésre való előkészítése, illetve ilyen irányú 

felhatalmazás esetén a kiadmányozása, 

b) a munkaköri leírásban rögzített és az egyedi utasításban kapott feladatok, továbbá a 

munkaköréhez kapcsolódó állami szervek feladat-meghatározásaiból eredő 

tevékenységek maradéktalan és határidőre történő végrehajtása, 

c) szakértelemmel foglalkozik a rábízott területtel összefüggő valamennyi kérdéssel, 

felelős a saját tevékenységéért és munkaterületén a törvényesség betartásáért, 

d) a munkaköri leírásában részére megállapított, illetve a vezetője által kiadott 

feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével végzi, 

e) felelős a munkavégzés céljából rendelkezésére bocsátott helyiség /iroda/ rendjéért a 

leltári, felszerelési és berendezési tárgyak megóvásáért, 

f) felelős a területét érintő belső szabályzatok módosításának előkészítéséért,  

g) gondoskodik az adminisztrációs feladatok ellátásáról, az ügyiratok átvételéről, 

iktattatásáról, a kiadmánytervezeteknek a gépeléséről, sokszorosításáról, 

továbbításáról, 

h) gondoskodik a polgármester, a jegyző által meghatározott eseti feladatok 

végrehajtásáról, 

i) ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amelyekkel a polgármester és a 

jegyző megbízza. 

j) felelős a döntések előkészítéséért, a szakmai utasítások végrehajtásáért, 

k) köteles betartani a Hivatal szabályzatait. 

 

16.  Az egyes szervezeti egységek feladatköre: 

16.1.  A Pénzügyi Csoport feladata különösen: 

a) a költségvetési bevételekre vonatkozó számítások elvégzése, a kiadási igények 

felmérése, 

b) az Önkormányzat és intézményei éves költségvetési koncepciójának, költségvetési 

javaslatának és a végrehajtásról szóló beszámolók tervezetének összeállítása, a 

Hivatal gazdálkodási körébe vont szakfeladatok és intézmények tekintetében, 

c) az operatív pénzügyi gazdálkodás lebonyolítása, 

d) megrendelések, kifizetések, utalások teljesítése, a bevételek és kiadások 

könyvelése, bizonylatolása, állóeszköz-, anyag- és készletbeszerzés-gazdálkodás, 

e) leltározás, selejtezés, pénzforgalmi információ és pénzügyi adatszolgáltatások, 

f) házipénztár kezelése, bankszámla forgalom, 

g) likviditás biztosítása, 

h) az előírt számviteli és pénzügyi-gazdálkodási nyilvántartások vezetése, intézkedés 

a bevételi hátralék beszedésére, számlázási ügyintézés, 

i) az előírt számviteli, pénzügyi és gazdasági szabályzatok elkészítésében és 

aktualizálásában való részvétel, 
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j) a kifizetéseket terhelő levonások elszámolása és intézése, 

k) a költségvetési gazdálkodással összefüggő számlakezelés,  

l) a hivatali és az intézményi költségvetést érintő adóelszámolások elkészítése, 

m) normatíva igénylés és elszámolás, 

n) bérszámfejtés, 

o) a költségvetés tervezése és végrehajtása körében szükséges döntések és 

intézkedések előkészítése, illetőleg megtétele, 

p) kötelezettségvállalások nyilvántartása, 

q) az önkormányzati vagyonkataszter vezetése, 

r) a Magyar Államkincstárral való kapcsolattartás és adatszolgáltatás nyújtása, 

s) az önkormányzati élelmezési feladatok koordinálása, ellenőrzése, 

t) munkaügyi feladatok ellátása, 

u) az Önkormányzat intézményeivel való kapcsolattartás, 

v) a településfejlesztéshez tartozó feladatok, pályázati lehetőségek koordinálása, 

w) statisztikai adatszolgáltatások teljesítése. 

16.2.  Az Igazgatási és Adóügyi Csoport feladata különösen: 

a) az állami és önkormányzati, közigazgatási hatósági, segélyezési, támogatási 

feladatok ellátása, 

b) az anyakönyvi, népesség-nyilvántartási, hagyatéki ügyek intézése, hatósági 

bizonyítványok kiadása, 

c) a családi események szervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, 

d) az állampolgári panaszok, bejelentések, birtokvitás ügyek hivatali elintézése, az 

ezen ügyekben személyesen megjelenő ügyfelek fogadása, jegyzőkönyvek 

felvétele, 

e) a polgármester és a jegyző közigazgatási hatósági jogkörével kapcsolatos hatósági 

feladatok ellátása, 

f) társhatósági megkeresésekre környezettanulmányt készítése, 

g) a Képviselő-testület, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzatok 

adminisztrációjának, döntéseinek előkészítése és végrehajtása, a képviselői munka 

segítésére irányuló szervező tevékenység biztosítása, 

h) az ügyiratkezelési, irattározási feladatok ellátása,  

i) a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó védelmi feladatok előkészítése 

(árvíz- és belvízvédelmi feladatok, polgári védelmi és honvédelmi feladatok), 

j) a lakossági fórumok, tájékoztatók, közmeghallgatás szervezésében való 

közreműködés, 

k) a választások, népszavazások, népszámlálások előkészítésében, lebonyolításában 

való közreműködés, 

l) a rendezési tervek készítésével, egyeztetésével, véleményeztetésével, 

jóváhagyásával, nyilvántartásával és karbantartásával kapcsolatos előkészítő és 

koordináló feladatok ellátása,  

m) az épített és természetes környezet védelmében, a közterületek fenntartásával, a 

település-tisztasággal kapcsolatos feladatok ellátásában és ellenőrzésében való 

közreműködés, 

n) a közfoglalkoztatás megszervezésében, lebonyolításában való közreműködés, 

o) az Önkormányzat és a jegyző hatáskörébe utalt földművelésügyi, állat- és 

növényegészségügyi ágazati feladatok ellátása, 

p) a hatáskörébe utalt központi és helyi adók bevallásával, megállapításával, 

kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, 

ellenőrzésével, a befizetések kezelésével, elszámolásával, részletfizetés, halasztás 

engedélyezésével, az adó mérséklésével és elengedésével, törlésével, az 



48 

 

adótartozások és az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásával, az 

adókra vonatkozó adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatok ellátása 

q) adók számítógépes nyilvántartása, adóbevételek könyvelése, 

r) adó- és értékbizonyítvány, adóigazolás kiadása, 

s) az üzletek működésével, ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, 

t) statisztikai adatszolgáltatások teljesítése. 

16.3.  A Hivatal köztisztviselőire vonatkozó - mindenkor aktuális - egyéni munkaköri 

leírásokat a köztisztviselők személyi anyaga tartalmazza. 

 

17.  Vagyonnyilatkozat-tétel: 

17.1.  A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök megnevezése: 

a) a jegyző,  

b) a gazdasági vezető, 

c) az önálló döntéshozatali, illetve kiadmányozási joggal rendelkező ügyintéző, 

d) a pénztárosi feladatokat ellátó ügyintéző, 

e) a gazdálkodás tekintetében ellenőrzésre jogosult, a számlák érvényesítését végző 

ügyintéző, továbbá  

f) a pénztárellenőri feladatokat ellátó ügyintéző.  

17.2.  Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 

vonatkozó rendelkezései alapján a jegyző kétévente, a gazdasági vezető és az 

ügyintézők ötévente vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni. 

 

18.  Belső kontrollrendszer: 

18.1. A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság 

megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a 

költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat: 

a) a költségvetési szerv a működése és gazdálkodása során a tevékenységeket 

szabályszerűen, valamint a meghatározott követelményekkel összhangban hajtsa 

végre, 

b) teljesítse az elszámolási kötelezettségeket és  

c) megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem 

rendeltetésszerű használattól. 

18.3. A belső kontrollrendszernek biztosítania kell, hogy 

a) a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a 

szabályszerűséggel, szabályozottsággal, és a meghatározott követelményekkel, 

b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, 

visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra, 

c) megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési 

szerv működésével kapcsolatosan, és 

d) a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó 

jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembe vételével. 

18.4. A költségvetési szerv belső kontrollrendszerének keretében, a kontrolltevékenység 

részeként biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést 

az alábbiak vonatkozásában: 

a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése, 

b) a pénzügyi kihatású döntések, szabályszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és 

eredményességi szempontú megalapozottsága, 

c) a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a 

pénzügyi döntések szabályszerűség és szabályozottság szempontjából történő 

jóváhagyása, 

d) a gazdasági események elszámolása, kontrollja. 



49 

 

18.5. A Hivatal nem rendelkezik belsőellenőrzési egységgel, ezt a feladatot a dabasi 

székhelyű Vincent Auditor Kft. útján látja el külön megállapodás alapján. 

 

19.  Adatvédelem: 

a) A dolgozók kötelesek a munkájuk során tudomásukra jutott hivatali titkot megőrizni 

és ezen kívül sem közölhetnek illetéktelen személyekkel olyan tényeket, adatokat, 

amelyekből közvetlenül a képviselő-testületre, annak bizottságára, a polgármesteri 

hivatalra, a nemzetiségi önkormányzatokra, vagy az ügyfélre nézve előnytelen 

megítélés vagy hátrány származhat, 

b) a hivatali titok megőrzéséért és az általa kezelt személyes adatok védelméért 

mindenki fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartozik. 

 

20.  Belső szabályzatai: 

A jegyző belső szabályzatban rendezi a működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással 

bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen 

a) a tervezéssel, gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, 

teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és 

dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének 

rendjével –, az ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével 

kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket, 

b) a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, 

c) a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, 

elszámolásával kapcsolatos kérdéseket, 

d) az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseit, 

e) a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának 

szabályait, 

f) a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét, 

g) a vezetékes és rádiótelefonok használatát, és 

h) a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a 

kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét. 

(A Hivatal belső szabályzatait az SzMSz. 2. számú függeléke tartalmazza.) 

 

21.  Tevékenységét befolyásoló legfontosabb jogszabályokat az SzMSz. 1. számú 

függeléke tartalmazza. 

 

Záradék: Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 13/2014. (02. 04.) Határozatával hagyta jóvá. 

Hatályos 2014. február 5. napjától. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 

Polgármesteri Hivatal 2011. október 25-én kelt Szervezeti és Működési Szabályzata. 

 

 

A Kakucsi Polgármesteri Hivatal  

Szervezeti és Működési Szabályzatának 

1. számú függeléke 

a Hivatal tevékenységét befolyásoló legfontosabb jogszabályokról 

 

1. a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása 

esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok 

általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX.10.) Korm. rendelet  

2. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 
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3. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 

4. a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 

5. a foglalkozás egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 

6. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény 

7. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 

8. a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 

9. a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti 

szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt 

személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 

10. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

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

12. a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. 

(XII. 18.) Korm. rendelet 

13. a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

14. a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet 

15. a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény  

16. a hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 

17. a házasságról, a családról, a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 

18. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

19. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 

törvény  

20. a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi 

XCVI. törvény, 

21. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 

centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 

22. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

23. a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

24. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 

25. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 234/2011. (XI.10.) Korm. 

rendelet 

26. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

27. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. 

rendelet  

28. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

29. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) 

Korm. rendelet 

30. a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 

31. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 

32. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 

33. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

34. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
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35. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 

36. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. 

rendelet 

37. a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 

170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet 

38. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 

39. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 

40. a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról 

szóló 180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet  

41. a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 

évi LXVI. törvény 

42. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

43. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény 

44. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

45. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

46. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 

47. a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 

48. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 

49. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 

50. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

51. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

52. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény 

53. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tövény 

54. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rend. 

55. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

56. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

57. a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

58. a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 

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

59. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 

60. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

61. a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 

62. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény 

63. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 

64. a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos 

nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) 

OM rendelet 

65. a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. 

törvény 



52 

 

66. a sportról szóló 2004. évi I. törvény 

67. a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 

68. a szálláshely szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a 

szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. 

rendelet 

69. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

70. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 

(IV. 30.) NM rendelet 

71. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. 

(XI. 24.) SzCsM rendelet 

72. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 

73. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

74. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 

75. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 

76. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

77. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 

szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 

78. a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes 

termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 

és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 

79. a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó 

köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) 

PM rendelet 

80. a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 

81. a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 

82. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

83. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 

84. a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

85. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

86. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 

87. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

88. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31) 

Korm. rendelet 

89. az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

90. az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 

91. az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

92. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 

93. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 

17.) Korm. rendelet  

94. az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény  

95. az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 

96. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 

97. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

98. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=39631.621374
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99. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény 

100. az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 

27.) Korm. rendelet  

101. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállású, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

102. az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 

103. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

104. az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes 

szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 

105. az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a 

haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási 

szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 

106. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

107. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVIII. 

törvény 

108. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

109. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 

110. az ingatlan nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

111. az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 

112. az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 

20.) Korm. rendelet 

113. az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 

114. az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 

115. az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 

116. az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 

117. az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM. rendelet 

118. egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról 

szóló 1991. évi XXXIII. törvény 

119. egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 

120. Magyarország Alaptörvénye (2011. április 5.) 

121. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 

122. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

123. Magyarország központi költségvetéséről szóló hatályos törvény 

124. Hatályos helyi önkormányzati rendeletek 

 

 

 

6./ Napirendi pont: Orvosi Ügyelet Társulási szerződésének felülvizsgálata 

 

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

 

Szalay István polgármester:  
 

Megkérdezem, hogy előterjesztésben foglalt határozattervezettel kapcsolatban van-e 

valakinek észrevétele? 

 

Hozzászólás nem lévén, kérem a Testületet, hogy fogadja el az előterjesztésben foglalt 

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

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2014. (02. 04.) Határozata: 

A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás létrehozásáról 

szóló szerződés módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Háziorvosi Ügyelet” 

Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló szerződés módosítását ezen 

határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett 

Önkormányzatokkal, és felhatalmazza a szerződés aláírására. 

A szerződést egységes szerkezetben ezen határozat 2. melléklete tartalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A 14/2014. (02. 04.) Határozat 1. melléklete: 

 

 

„Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 

Társulási szerződés módosítása 

 

amely létrejött Újhartyán Város Önkormányzata (2367 Újhartyán, Fő u. 21.), Inárcs Község 

Önkormányzata (2365 Inárcs, Rákóczi u. 4.), Kakucs Község Önkormányzata (2366 Kakucs, 

Fő u. 20.), Újlengyel Község Önkormányzata (2724 Újlengyel, Kossuth L. u. 69.) között 

2004. október 30. napján határozatlan időre, és amelynek felülvizsgálatát a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  146. § (1) bekezdése írja elő. 

 

A társulási szerződés Bevezető része az alábbiak szerint módosul: 

 

A társuló önkormányzatok képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 1. § (6) bekezdés c) pontja, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködésről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 9. §-ában foglalt felhatalmazás alapján 

2004. október 30. napján megállapodtak abban, hogy önkéntes és szabad elhatározásukból 

egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és arányos teherviselés alapján 

társulást hoznak létre Orvosi ügyelet létrehozására, amely megállapodást a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésében előírtak 

alapján az alábbiak szerint módosítják:  

 

A társulási szerződés I. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: 

 

1.A társulás 

 

1.1. Neve: „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 

1.2. Székhelye: 2367 Újhartyán Fő u. 21. 

1.3. A társulás munkaszervezete: Újhartyáni Polgármesteri Hivatal 

1.4. A társulás tagjai: a társult önkormányzatok, melyek nevét, székhelyét, lakosságszámát, 

képviselőjük nevét, szavazati joguk mértékét jelen megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza. 
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1.5. A társulás képviselője: a Társulási Tanács által választott elnök 

1.6. Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe, az ott működő 

háziorvosi szolgálatok ellátási területe. 

1.7. Időtartama: határozatlan időtartamra alakul. 

1.8. A társulás bélyegzője: Körbélyegző a társulás nevének és székhely nevének 

feltüntetésével. 

 

A társulási szerződés II. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

2.A társulás útján ellátott önkormányzati feladatok, hatáskörök:  

2.1.A társuló önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. évi törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés c) pontjában kötelező 

önkormányzati feladatként meghatározott alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást 

társulásban látják el.  

 

Ennek keretében a Társulás feladata: 

 

- A társult önkormányzatok által működtetett háziorvosi szolgálatok ellátási területéhez 

tartozó népesség alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás biztosítása 

- a társulásban részvevő önkormányzatok által már korábban működtetett orvosi 

ügyeleti szolgáltatás színvonalának megőrzése, fejlesztése 

- az orvosi ügyelet ellátását végző orvosok, ápolók bérének, díjazásának az Európai 

Unios normákhoz való közelítése. 

 

     2.2.Tevékenységi körök:  

     Alaptevékenység: 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

 

2.3A társult önkormányzatok kinyilvánítják, hogy a fenntartói minőségben vállalt szerepük e 

megállapodás elveinek maradéktalan elfogadásával történik. Tudomásul veszik, hogy a 

feladatellátás szakmailag indokolt színvonalának biztosítása az ahhoz rendelt megfelelő 

költségek terhét rója a társulás tagjaira. A tehervállalás állandó lakosságszám arányos, 

melynek viselése elengedhetetlen feltétele a szolgáltatás biztosításának. Fentiek érdekében a 

űködéssel kapcsolatos felmerülő költségkihatásokat, amennyiben abban változás áll elő, a 

társult önkormányzatok képviseletében jegyzőik útján egyeztetik., melynek elsődleges 

szempontja a jogszabálynak megfelelő és jó szakmai színvonalú működés biztosítása.  

 

A társulási szerződés III. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 

 

3.A társulás jogállása 

A társulás önálló jogi személy, amelynek gazdálkodására a költségvetési szervek működésére 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

A társulási szerződés IV. pontja helyébe az alábbi 4. pont lép: 

 

4.A társulás vagyona, működésének pénzügyi feltételei 

 

4.1. Vagyontárgynak minősülnek mind a pályázati forrásból, mind a társulás saját forrásaiból 

a fennállás ideje alatt beszerzett tárgyi eszközök, anyagok. 
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4.2. Újhartyán Város Önkormányzata tulajdonában, 2367 Újhartyán, Fő u. 26. szám alatt 

található, 525/5 hrsz-ú épületben lévő, a feladat ellátáshoz szükséges vagyontárgyakat az 

Önkormányzat a Társulás részére a megállapodásban rögzített feladatok ellátására 

térítésmentesen használatba adja. A feladat-ellátásához szükséges gépjárművet – mint az 

Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát – az ügyeleti társulás üzembentartja 

és biztosítja.  

 

4.3. A társulás feladatai ellátáshoz szükséges, a Társulás forrásaiból, annak fennállása alatt 

finanszírozott vagyontárgyak beszerzéséhez a társult önkormányzatok a lakosságszámuk 

arányában kötelesek hozzájárulni, illetve ennek arányában szerzik meg – Ptk. közös 

tulajdonra vonatkozó szabályai szerint – jelen pontban leírt tárgyi eszközök, anyagok 

tulajdonjogát. 

 

4.4. A központi orvosi ügyelet feladat-ellátásával kapcsolatosan felmerült rezsiköltségeket 

Újhartyán Város Önkormányzata érvényesíti a Társulásban részt vevő Önkormányzatok felé, 

lakosságszám arányosan.  

 

4.5. A társulás megszűnése, vagy a társulásban résztvevő önkormányzat tagsági viszonya 

megszűnése esetén a meglévő, vagyontárgyak a társulás tagjai a lakosságszám arányában illeti 

meg.  

 

4.6. A vagyonmegosztás során az érintett önkormányzattal az alábbi elvek 

figyelembevételével járnak el: 

 

- A társult önkormányzatok tulajdonába került és a meglévő vagyontárgyakat 

elsősorban a jogosult számára természetben kell kiadni, ha ez nem lehetséges, akkor pénzbeli 

kártalanítást kell adni.  

- A társulásból kilépő önkormányzatok a vagyonmegosztás során az őket megillető 

természetbeni, illetve anyagi részesedésüket a Társulással szemben fennálló követeléseik 

maradéktalan teljesítése után jogosultak követelni.  

- A társulás megszűnése esetén a társult önkormányzatok a kötelezettségekért lakos 

szám arányos hozzájárulásuk arányában felelnek.  

- Egyéb kérdésekben a Ptk-nak a közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai 

irányadóak.  

 

4.7. A társulásból történt kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását a 

Társulási Tanács erről szóló határozatában rögzített időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet 

halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további 

működését. Ebben az esetben a kivált tagot- a társulással kötött szerződés alapján – használati 

díj illeti meg.  

 

4.8. A társulás önálló számlával rendelkezik: 

A számla feletti rendelkezési jogosultságot a társulás elnöke, távollétében, vagy 

akadályoztatása esetén elnökhelyettese gyakorolja. Együttes akadályoztatásuk esetén a 

Társulási Tanács által határozatban felhatalmazott tag jogosult a számla feletti rendelkezési 

jogosultságot gyakorolni.  

A társulás számláján lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól eltérően 

felhasználni nem lehet.  
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4.9. A Központi Orvosi ügyelet létrehozása az elnyert pályázati, valamint az 

együttműködésben részt vevő önkormányzatok által, költségvetésükben elkülönített 

pénzeszközökből tevődik össze.  

 

4.10. A költségviselés megoszlása a társulásban részt vevő önkormányzatok előző év 

december 31-ei lakosságszám arányában történik.  

 

4.11. A társulás működésének fedezetéül szolgál a Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár 

által a 43/1999. (III.3) Kormány rendelet 19. §. (3) bekezdés alapján folyósított ügyeleti díj. 

A társulás tagjai lemondanak az ügyeleti ellátás díjazásának közvetlen igényléséről, egyúttal 

hozzájárulnak ahhoz, hogy Újhartyán Város Önkormányzata megigényelje.  

A központi orvosi ügyelet működtetéséhez szükséges további forrásokat a társult 

önkormányzatok biztosítják havonkénti átutalással minden hó 5. napjáig a társulás Örkényi 

Takarékszövetkezetnél vezetett…………………………………számlaszámára lakosságszám 

arányosan. 

 

4.12. A társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a társulás működése vonatkozásában vállalt 

pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a társulás székhelye szerinti önkormányzat a 

fizetési határidő leteltét követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult. 

Amennyiben a társulás székhelye szerinti önkormányzat nem tesz eleget pénzügyi 

hozzájárulás teljesítési kötelezettségének a társulás felé, akkor a Társulási Tanács új székhely 

önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyidejűleg felhatalmaz arra, hogy a korábbi 

székhely szerinti önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást nyújtson be. 

A társulási szerződés V. pontja helyébe az alábbi 5. pont lép: 

 

5.A társulás szervezete 

 

5.1. A Társulási Tanács  

 

A társulás döntéshozó szerve, a társulás tagjait a társulási tanácsban a társult önkormányzatok 

képviselő-testületei által delegált tagok(polgármesterek)képviselik(továbbiakban: a Társulási 

Tanács tagjai). 

 

5.2. A Társulási Tanács tagját akadályoztatása esetén a társult önkormányzat képviselő 

- testülete által helyettesítési, képviseleti joggal felhatalmazott személy helyettesíti, akinek 

jogai és kötelezettségei azonosak a delegált tag jogaival és kötelezettségeivel. 

A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott személy a felhatalmazó irat bemutatását 

és átadását követően járhat el. 

 

5.3. A döntéshozatalnál a Társulási Tanács tagjai szavazati joggal lakosságszámuk és 

költségvetési hozzájárulásuk arányában rendelkeznek. 

 

5.4. A Társulási Tanács elnöke, elnökhelyettese: A Társulási Tanács első ülésén tagjai sorából 

elnököt és egy elnökhelyettest választ. 

A társulást az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli, látja el a 

kiadmányozási feladatokat és látja el az ülés összehívásával és vezetésével kapcsolatos 

teendőket. 

Az elnök és az alelnök együttes akadályoztatása esetén a tanács ülését a korelnök 

hívja össze és vezeti. 

5.5. A társulás munkaszervezete, vagyis a társulás székhelyének polgármesteri hivatala ellátja 

a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése). 
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A társulási szerződés a VI. pontja az alábbiak szerinti 6. pontra módosul: 

 

6. A társulás működésének szabályai 

 

6.1. A Társulási Tanács évente legalább 2 alkalommal, illetőleg szükség szerint ülésezik. 

 

6.2. A Társulási Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti le. 

A Társulási Tanács tagjait az ülés helyének, időpontjának, napirendjének megjelölését 

tartalmazó, az ülés napját 5 nappal megelőzően kiküldött meghívóval kell összehívni. 

Amennyiben a napirendi pontokhoz írásos előterjesztés áll rendelkezésre azt is csatolni kell a 

meghívóhoz. Rendkívüli esetben az ülés telefaxon vagy elektronikus levélcímre továbbított 

meghívóval is összehívható a következő napra. 

 

6.3. A Társulási Tanács ülését az alábbi esetekben kell összehívni: 

- szükség szerint, de évente legalább két alkalommal,  

- a társulási tanács által meghatározott időpontban, 

- a társulási tanács tagjainak indítványára, amennyiben az indítványt előterjesztők együttes  

lakosságszámának és szavazati jogának aránya meghaladja a lakosságszám és szavazati jog 

1/3-át, 

- jogszabály által előírt esetben. A társulási tanács ülése nyilvános, zárt ülést a Mötv. 46. § (2) 

bekezdésében meghatározott esetekben tarthat. 

 

6.4. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha  

- a székhely településsel együtt  

- a szavazatok több mint felével rendelkező képviselő jelen van. 

 

6.5. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely 

meghaladja a jelenlévő képviselők szavazatainak több mint a felét és a jelenlévő tagok által 

képviselt települések lakosságszáma meghaladja Társulás lakosságszámának több mint felét 

 

6.6. A Társulási Tanács tagjainak minősített többségű döntése szükséges: 

- társulási megállapodás jóváhagyásához,  

- társulási megállapodás módosításához, 

- a társulás megszüntetéséhez, 

- az önkormányzati források mértékének megállapításához, 

- társulásból történő kizáráshoz. 

 

6.7. A Társulási Tanács a 6.6. pontban leírtakon túl: 

- elfogadja szervezeti és működési szabályzatát, 

- dönt a központi orvosi ügyelet működtetési formájáról, 

- évente beszámoltatja a feladatot ellátó megbízottat a központi orvosi ügyelet értékeléséről, 

- eseti adatszolgáltatást kér a központi orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatban felmerült  

kérdésekben, 

- dönt a társulás működését érintő hatáskörébe tartozó egyéb kérdésekben. 

 

6.8. A Társulási Tanács működésének további szabályait szervezeti és működési 

szabályzatban szabályozza. 

 

6.9. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 



59 

 

6.10. A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt  

vehetnek. 

 

A társulási szerződés VII. pontja helyébe 7. lép: 

 

7. A társulási tanács tagjának jogai és kötelezettségei, az ellenőrzés rendje 

 

7.1. A Társulási Tanács tagjának jogai: 

- a Társulási Tanács tagja részt vehet a Társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak  

meghatározásában, a szervezeti és működési szabályzat megalkotásában. 

- a Társulási Tanács tagja választhat és választható a Társulás tisztségeire, 

- javaslatot tehet a társulást érintő bármely kérdésben,  

- jogosult a társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére, 

- kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet a társulás tisztségviselőihez,  

- jogszabályban meghatározottak szerint betekinthet a társulás dokumentumaiba, irataiba, 

- joga van kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a véleményt jegyzőkönyvben 

rögzíteni kell. 

 

7.2. A Társulási Tanács tagjának kötelességei: 

     - a társulási megállapodásban és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában 

foglaltak betartása, 

- részt venni a Társulás ülésén, azok munkájában, a társulási célok és feladatok közös  

megvalósításában. 

- a Társulási Tanács határozatainak végrehajtása. 

- a társulás működéséhez, feladatellátáshoz szükséges adat 

- és információszolgáltatás, 

- az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése 

 

7.3.A Társulási Tanács elnöke a társulás működéséről, tevékenységéről és gazdálkodási 

helyzetéről évenként tájékoztatja a Társulási Tanácsot, rajtuk keresztül a tagönkormányzatok 

képviselő-testületeit. 

A társulás gazdálkodásáról, a társulás útján ellátandó feladatok teljesítéséről a társulás tagja, a  

társulási tanács tagja az elnöktől tájékoztatást kérhet. Az elnök 30 napon belül köteles a 

tájékoztatást megadni. 

 

A társulási szerződés VIII. pontja az alábbiak szerint 8. pontra módosul: 

 

8. A társulás illetve a tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése 

 

8.1. A „Háziorvosi Ügyelet Intézményfenntartó Önkormányzati Társuláshoz csatlakozni 

naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet. 

A társuláshoz való csatlakozásról és kiválásról legalább hat hónappal korábban minősített  

többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. 

 

8.2. A társulás megszűnik: 

- ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott 

megszűnési feltétel megvalósult, 

- ha a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározták, 

- a törvény erejénél fogva, 

- bíróság jogerős döntése alapján. 
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8.3. A Társulási Tanács minősített többséggel a naptári év utolsó napjával fontos okból (pl. a  

társult önkormányzat a költségvetési hozzájárulást nem vagy legalább két ízben késedelmesen 

utalja át) kizárhatja azt a tagot, amelyik a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeinek 

nem tesz eleget, annak ellenére, hogy a kizárásról szóló döntést megelőzően a Társulási 

Tanács már legalább két ízben megfelelő határidő tűzésével felhívta a kötelezettségei 

teljesítésére. 

 

8.4. A társult önkormányzatok jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg kötelezettséget 

vállalnak arra, hogy a 4.10. pontban leírt fizetési kötelezettségeik késedelmes teljesítése 

esetén a késedelemminden napjára a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének 

háromszázhatvanötödrészét kamatként megfizetik a társulás számlájára. 

 

8.5. A társulás illetve tagsági viszony megszűnése esetén a bevitt vagyonnal el kell számolni. 

Ennek kiadására a társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti 

a társulás feladatainak ellátását. 

 

8.6. Ha a társulás feladatát megvalósítva megszűnik, a megszűnés esetén a közös tulajdon  

megszüntetésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény közös tulajdon 

megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

A társulási szerződés IX. pontja az alábbiak szerinti 9. pontra módosul: 

 

9. A társulás tagnyilvántartása 

 

A társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és a szavazati jog  

megállapításának alapja is. A megállapodás 1. számú mellékletét képező tagnyilvántartás a 

következőket tartalmazza: 

- a település megnevezése, 

- a település lakosságszámát, 

- a település székhelyét, 

- a társult önkormányzatok képviselő 

- testületei által delegált tagokat(polgármestereket), 

- a szavazati jog mértékét. 

 

A társulási szerződés X. pontja helyébe az alábbi 10. pont lép: 

 

10. A társuló önkormányzatok kijelentik, hogy jelen megállapodással kapcsolatos vitás 

kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetések révén igyekeznek 

megoldani.  

Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, a helyi önkormányzatok képviselő-

testületei között a társulás működése során felmerülő vitás kérdésekben  a Budapest Környéki 

Törvényszék dönt.  

 

A Társulási szerződés XI. és XII. pontja kikerül a szerződésből. 

 

A jelen megállapodást az önkormányzatok képviselő-testületei nevében eljáró 

polgármesterek, mint az általuk képviselt önkormányzatok akaratával megegyezőt 

aláírásukkal látták el.  

 

Kelt……………………………..,…………….év…………………..hó…………nap 
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………………………………..  ………………………………………….. 

Újhartyán Város Önkormányzata      Inárcs Község Önkormányzata 

   polgármestere     polgármestere 

 

………………………………  …………………………………………. 

Újlengyel Község Önkormányzata   Kakucs Község Önkormányzata 

    polgármestere     polgármestere 

 

záradék:  

 

 

A társulási szerződés módosítását a képviselő-testületek az alábbi határozataikkal 

jóváhagyólag elfogadták: 

 

A társulási szerződést Újhartyán Város Önkormányzatának képviselő-testülete   

…./2014.(….) számú határozatával elfogadta. 

 

………………………………….   ……………………………………. 

 polgármester                       jegyző 

 

A társulási szerződést Újlengyel Község Önkormányzatának képviselő-testülete   

…./2014.(….) számú határozatával elfogadta. 

 

………………………………….   ……………………………………. 

 polgármester                       jegyző 

 

A társulási szerződést Kakucs Község Önkormányzatának képviselő-testülete  a 14/2014.(02. 

04.) számú határozatával elfogadta. 

 

………………………………….   ……………………………………. 

 polgármester                       jegyző 

 

A társulási szerződést Inárcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete   …./2014.(….) 

számú határozatával elfogadta. 

 

………………………………….   ……………………………………. 

 polgármester                       jegyző 

 

 

1. sz. Melléklet 

Sorszám Önkormányzat Lakosság Székhelye Delegált tagok 

(polgármesterek) 

Szavazati 

jog mértéke 

1. Újhartyán 2779  Schulcz József 23 

2. Kakucs 2807  Szalay István 24 

3. Újlengyel 1719  Petrányi Tamás 14 

4. Inárcs 4614  dr. Gál Imre 39 
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A 14/2014. (02. 04.) Határozat 2. melléklete: 

 

„Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 

Társulási szerződés 

(Egységes szerkezetben) 

 

amely létrejött Újhartyán Város Önkormányzata (2367 Újhartyán, Fő u. 21.), Inárcs Község 

Önkormányzata (2365 Inárcs, Rákóczi u. 4.), Kakucs Község Önkormányzata (2366 Kakucs, 

Fő u. 20.), Újlengyel Község Önkormányzata (2724 Újlengyel, Kossuth L. u. 69.) között 

2004. október 30. napján határozatlan időre, és amelynek felülvizsgálatát a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  146. § (1) bekezdése írja elő. 

 

A társulási szerződés Bevezető része az alábbiak szerint módosul: 

 

A társuló önkormányzatok képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 1. § (6) bekezdés c) pontja, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködésről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 9. §-ában foglalt felhatalmazás alapján 

2004. október 30. napján megállapodtak abban, hogy önkéntes és szabad elhatározásukból 

egyenjogúságuk tiszteletbentartásával, a kölcsönös előnyök és arányos teherviselés alapján 

társulást hoznak létre Orvosi ügyelet létrehozására, amely megállapodást a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésében előírtak 

alapján az alábbiak szerint módosítják:  

 

1.A társulás 

 

1.1. Neve: „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 

1.2. Székhelye: 2367 Újhartyán Fő u. 21. 

1.3. A társulás munkaszervezete: Újhartyáni Polgármesteri Hivatal 

1.4. A társulás tagjai: a társult önkormányzatok, melyek nevét, székhelyét, lakosságszámát, 

képviselőjük nevét, szavazati joguk mértékét jelen megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza. 

1.5. A társulás képviselője: a Társulási Tanács által választott elnök 

1.6. Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe, az ott működő 

háziorvosi szolgálatok ellátási területe. 

1.7. Időtartama: határozatlan időtartamra alakul. 

1.8. A társulás bélyegzője: Körbélyegző a társulás nevének és székhely nevének 

feltüntetésével. 

 

2.A társulás útján ellátott önkormányzati feladatok, hatáskörök:  

2.1.A társuló önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. évi törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §. (1) bekezdés c) pontjában kötelező 

önkormányzati feladatként meghatározott alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást 

társulásban látják el.  

 

Ennek keretében a Társulás feladata: 

 

- A társult önkormányzatok által működtetett háziorvosi szolgálatok ellátási területéhez 

tartozó népesség alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás biztosítása 

- a társulásban részvevő önkormányzatok által már korábban működtetett orvosi 

ügyeleti szolgáltatás színvonalának megőrzése, fejlesztése 
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- az orvosi ügyelet ellátását végző orvosok, ápolók bérének, díjazásának az Európai 

Uniós normákhoz való közelítése. 

 

2.2.Tevékenységi körök:  

Alaptevékenység: : 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

 

2.3. A társult önkormányzatok kinyilvánítják, hogy a fenntartói minőségben vállalt szerepük e 

megállapodás elveinek maradéktalan elfogadásával történik. Tudomásul veszik, hogy a 

feladatellátás szakmailag indokolt színvonalának biztosítása az ahhoz rendelt megfelelő 

költségek terhét rója a társulás tagjaira. A tehervállalás állandó lakosságszám arányos, 

melynek viselése elengedhetetlen feltétele a szolgáltatás biztosításának. Fentiek érdekében a 

űködéssel kapcsolatos felmerülő költségkihatásokat, amennyiben abban változás áll elő, a 

társult önkormányzatok képviseletében jegyzőik útján egyeztetik., melynek elsődleges 

szempontja a jogszabálynak megfelelő és jó szakmai színvonalú működés biztosítása.  

 

3.A társulás jogállása 

A társulás önálló jogi személy, amelynek gazdálkodására a költségvetési szervek működésére 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

4.A társulás vagyona, működésének pénzügyi feltételei 

 

4.1. Vagyontárgynak minősülnek mind a pályázati forrásból, mind a társulás saját forrásaiból 

a fennállás ideje alatt beszerzett tárgyi eszközök, anyagok. 

 

4.2. Újhartyán Város Önkormányzata tulajdonában, 2367 Újhartyán, Fő u. 26. szám alatt 

található, 525/5 hrsz-ú épületben lévő, a feladat ellátáshoz szükséges vagyontárgyakat az 

Önkormányzat a Társulás részére a megállapodásban rögzített feladatok ellátására 

térítésmentesen használatba adja. A feladat-ellátásához szükséges gépjárművet – mint az 

Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát – az ügyeleti társulás üzembentartja 

és biztosítja.  

 

4.3. A társulás feladatai ellátáshoz szükséges, a Társulás forrásaiból, annak fennállása alatt 

finanszírozott vagyontárgyak beszerzéséhez a társult önkormányzatok a lakosságszámuk 

arányában kötelesek hozzájárulni, illetve ennek arányában szerzik meg – Ptk. közös 

tulajdonra vonatkozó szabályai szerint – jelen pontban leírt tárgyi eszközök, anyagok 

tulajdonjogát. 

 

4.4. A központi orvosi ügyelet feladat-ellátásával kapcsolatosan felmerült rezsiköltségeket 

Újhartyán Város Önkormányzata érvényesíti a Társulásban részt vevő Önkormányzatok felé, 

lakosságszám arányosan.  

 

4.5. A társulás megszűnése, vagy a társulásban résztvevő önkormányzat tagsági viszonya 

megszűnése esetén a meglévő, vagyontárgyak a társulás tagjai a lakosságszám arányában illeti 

meg.  

 

4.6. A vagyonmegosztás során az érintett önkormányzattal az alábbi elvek 

figyelembevételével járnak el: 

 

- A társult önkormányzatok tulajdonába került és a meglévő vagyontárgyakat 

elsősorban a jogosult számára természetben kell kiadni, ha ez nem lehetséges, akkor pénzbeli 

kártalanítást kell adni.  
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- A társulásból kilépő önkormányzatok a vagyonmegosztás során az őket megillető 

természetbeni, illetve anyagi részesedésüket a Társulással szemben fennálló követeléseik 

maradéktalan teljesítése után jogosultak követelni.  

- A társulás megszűnése esetén a társult önkormányzatok a kötelezettségekért lakos 

szám arányos hozzájárulásuk arányában felelnek.  

- Egyéb kérdésekben a Ptk-nak a közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai 

irányadóak.  

 

4.7. A társulásból történt kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását a 

Társulási Tanács erről szóló határozatában rögzített időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet 

halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további 

működését. Ebben az esetben a kivált tagot- a társulással kötött szerződés alapján – használati 

díj illeti meg.  

 

4.8. A társulás önálló számlával rendelkezik: 

A számla feletti rendelkezési jogosultságot a társulás elnöke, távollétében, vagy 

akadályoztatása esetén elnökhelyettese gyakorolja. Együttes akadályoztatásuk esetén a 

Társulási Tanács által határozatban felhatalmazott tag jogosult a számla feletti rendelkezési 

jogosultságot gyakorolni.  

A társulás számláján lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól eltérően 

felhasználni nem lehet.  

 

4.9. A Központi Orvosi ügyelet létrehozása az elnyert pályázati, valamint az 

együttműködésben részt vevő önkormányzatok által, költségvetésükben elkülönített 

pénzeszközökből tevődik össze.  

 

4.10. A költségviselés megoszlása a társulásban részt vevő önkormányzatok előző év 

december 31-ei lakosságszám arányában történik.  

 

4.11. A társulás működésének fedezetéül szolgál a Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár 

által a 43/1999. (III.3) Kormány rendelet 19. §. (3) bekezdés alapján folyósított ügyeleti díj. 

A társulás tagjai lemondanak az ügyeleti ellátás díjazásának közvetlen igényléséről, egyúttal 

hozzájárulnak ahhoz, hogy Újhartyán Város Önkormányzata megigényelje.  

A központi orvosi ügyelet működtetéséhez szükséges további forrásokat a társult 

önkormányzatok biztosítják havonkénti átutalással minden hó 5. napjáig a társulás Örkényi 

Takarékszövetkezetnél vezetett…………………………………számlaszámára lakosságszám 

arányosan. 

 

4.12. A társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a társulás működése vonatkozásában vállalt 

pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a társulás székhelye szerinti önkormányzat a 

fizetési határidő leteltét követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult. 

Amennyiben a társulás székhelye szerinti önkormányzat nem tesz eleget pénzügyi 

hozzájárulás teljesítési kötelezettségének a társulás felé, akkor a Társulási Tanács új székhely 

önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyidejűleg felhatalmaz arra, hogy a korábbi 

székhely szerinti önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást nyújtson be. 

 

5.A társulás szervezete 

 

5.1. A Társulási Tanács  
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A társulás döntéshozó szerve, a társulás tagjait a társulási tanácsban a társult önkormányzatok 

képviselő-testületei által delegált tagok(polgármesterek)képviselik(továbbiakban: a Társulási 

Tanács tagjai). 

 

5.2. A Társulási Tanács tagját akadályoztatása esetén a társult önkormányzat képviselő 

- testülete által helyettesítési, képviseleti joggal felhatalmazott személy helyettesíti, akinek 

jogai és kötelezettségei azonosak a delegált tag jogaival és kötelezettségeivel. 

A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott személy a felhatalmazó irat bemutatását 

és átadását követően járhat el. 

 

5.3. A döntéshozatalnál a Társulási Tanács tagjai szavazati joggal lakosságszámuk és 

költségvetési hozzájárulásuk arányában rendelkeznek. 

 

5.4. A Társulási Tanács elnöke, elnökhelyettese: A Társulási Tanács első ülésén tagjai sorából 

elnököt és egy elnökhelyettest választ. 

A társulást az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli, látja el a 

kiadmányozási feladatokat és látja el az ülés összehívásával és vezetésével kapcsolatos 

teendőket. 

Az elnök és az alelnök együttes akadályoztatása esetén a tanács ülését a korelnök 

hívja össze és vezeti. 

5.5. A társulás munkaszervezete, vagyis a társulás székhelyének polgármesteri hivatala ellátja 

a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése). 

 

6. A társulás működésének szabályai 

 

6.1. A Társulási Tanács évente legalább 2 alkalommal, illetőleg szükség szerint ülésezik. 

 

6.2. A Társulási Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti le. 

A Társulási Tanács tagjait az ülés helyének, időpontjának, napirendjének megjelölését 

tartalmazó, az ülés napját 5 nappal megelőzően kiküldött meghívóval kell összehívni. 

Amennyiben a napirendi pontokhoz írásos előterjesztés áll rendelkezésre azt is csatolni kell a 

meghívóhoz. Rendkívüli esetben az ülés telefaxon vagy elektronikus levélcímre továbbított 

meghívóval is összehívható a következő napra. 

 

6.3. A Társulási Tanács ülését az alábbi esetekben kell összehívni: 

- szükség szerint, de évente legalább két alkalommal,  

- a társulási tanács által meghatározott időpontban, 

- a társulási tanács tagjainak indítványára, amennyiben az indítványt előterjesztők együttes  

lakosságszámának és szavazati jogának aránya meghaladja a lakosságszám és szavazati jog 

1/3-át, 

- jogszabály által előírt esetben. A társulási tanács ülése nyilvános, zárt ülést a Mötv. 46. § (2) 

bekezdésében meghatározott esetekben tarthat. 

 

6.4. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha  

- a székhely településsel együtt  

- a szavazatok több mint felével rendelkező képviselő jelen van. 

 

6.5. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely 

meghaladja a jelenlévő képviselők szavazatainak több mint a felét és a jelenlévő tagok által 

képviselt települések lakosságszáma meghaladja Társulás lakosságszámának több mint felét 
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6.6. A Társulási Tanács tagjainak minősített többségű döntése szükséges: 

- társulási megállapodás jóváhagyásához,  

- társulási megállapodás módosításához, 

- a társulás megszüntetéséhez, 

- az önkormányzati források mértékének megállapításához, 

- társulásból történő kizáráshoz. 

 

6.7. A Társulási Tanács a 6.6. pontban leírtakon túl: 

- elfogadja szervezeti és működési szabályzatát, 

- dönt a központi orvosi ügyelet működtetési formájáról, 

- évente beszámoltatja a feladatot ellátó megbízottat a központi orvosi ügyelet értékeléséről, 

- eseti adatszolgáltatást kér a központi orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatban felmerült  

kérdésekben, 

- dönt a társulás működését érintő hatáskörébe tartozó egyéb kérdésekben. 

 

6.8. A Társulási Tanács működésének további szabályait szervezeti és működési 

szabályzatban szabályozza. 

 

6.9. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

6.10. A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt  

vehetnek. 

 

7. A társulási tanács tagjának jogai és kötelezettségei, az ellenőrzés rendje 

 

7.1. A Társulási Tanács tagjának jogai: 

- a Társulási Tanács tagja részt vehet a Társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak  

meghatározásában, a szervezeti és működési szabályzat megalkotásában. 

- a Társulási Tanács tagja választhat és választható a Társulás tisztségeire, 

- javaslatot tehet a társulást érintő bármely kérdésben,  

- jogosult a társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére, 

- kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet a társulás tisztségviselőihez,  

- jogszabályban meghatározottak szerint betekinthet a társulás dokumentumaiba, irataiba, 

- joga van kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a véleményt jegyzőkönyvben 

rögzíteni kell. 

 

7.2. A Társulási Tanács tagjának kötelességei: 

     - a társulási megállapodásban és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában 

foglaltak betartása, 

- részt venni a Társulás ülésén, azok munkájában, a társulási célok és feladatok közös  

megvalósításában. 

- a Társulási Tanács határozatainak végrehajtása. 

- a társulás működéséhez, feladatellátáshoz szükséges adat 

- és információszolgáltatás, 

- az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése 

 

7.3.A Társulási Tanács elnöke a társulás működéséről, tevékenységéről és gazdálkodási 

helyzetéről évenként tájékoztatja a Társulási Tanácsot, rajtuk keresztül a tagönkormányzatok 

képviselő-testületeit. 

A társulás gazdálkodásáról, a társulás útján ellátandó feladatok teljesítéséről a társulás tagja, a  
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társulási tanács tagja az elnöktől tájékoztatást kérhet. Az elnök 30 napon belül köteles a 

tájékoztatást megadni. 

 

8. A társulás illetve a tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése 

 

8.1. A „Háziorvosi Ügyelet Intézményfenntartó Önkormányzati Társuláshoz csatlakozni 

naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet. 

A társuláshoz való csatlakozásról és kiválásról legalább hat hónappal korábban minősített  

többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. 

 

8.2. A társulás megszűnik: 

- ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott 

megszűnési feltétel megvalósult, 

- ha a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározták, 

- a törvény erejénél fogva, 

- bíróság jogerős döntése alapján. 

 

8.3. A Társulási Tanács minősített többséggel a naptári év utolsó napjával fontos okból (pl. a  

társult önkormányzat a költségvetési hozzájárulást nem vagy legalább két ízben késedelmesen 

utalja át) kizárhatja azt a tagot, amelyik a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeinek 

nem tesz eleget, annak ellenére, hogy a kizárásról szóló döntést megelőzően a Társulási 

Tanács már legalább két ízben megfelelő határidő tűzésével felhívta a kötelezettségei 

teljesítésére. 

 

8.4. A társult önkormányzatok jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg kötelezettséget 

vállalnak arra, hogy a 4.10. pontban leírt fizetési kötelezettségeik késedelmes teljesítése 

esetén a késedelemminden napjára a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének 

háromszázhatvanötödrészét kamatként megfizetik a társulás számlájára. 

 

8.5. A társulás illetve tagsági viszony megszűnése esetén a bevitt vagyonnal el kell számolni. 

Ennek kiadására a társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti 

a társulás feladatainak ellátását. 

 

8.6. Ha a társulás feladatát megvalósítva megszűnik, a megszűnés esetén a közös tulajdon  

megszüntetésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény közös tulajdon 

megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

9. A társulás tagnyilvántartása 

 

A társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és a szavazati jog  

megállapításának alapja is. A megállapodás 1. számú mellékletét képező tagnyilvántartás a 

következőket tartalmazza: 

- a település megnevezése, 

- a település lakosságszámát, 

- a település székhelyét, 

- a társult önkormányzatok képviselő 

- testületei által delegált tagokat(polgármestereket), 

- a szavazati jog mértékét. 

 



68 

 

10. A társuló önkormányzatok kijelentik, hogy jelen megállapodással kapcsolatos vitás 

kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetések révén igyekeznek 

megoldani.  

Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, a helyi önkormányzatok képviselő-

testületei között a társulás működése során felmerülő vitás kérdésekben  a Budapest Környéki 

Törvényszék dönt.  

 

A jelen megállapodást az önkormányzatok képviselő-testületei nevében eljáró 

polgármesterek, mint az általuk képviselt önkormányzatok akaratával megegyezőt 

aláírásukkal látták el.  

 

Kelt……………………………..,…………….év…………………..hó…………nap 

 

………………………………..  ………………………………………….. 

Újhartyán Város Önkormányzata      Inárcs Község Önkormányzata 

   polgármestere     polgármestere 

 

………………………………  …………………………………………. 

Újlengyel Község Önkormányzata   Kakucs Község Önkormányzata 

    polgármestere     polgármestere 

 

 

záradék:  

A társulási szerződés módosítását a képviselő-testületek az alábbi határozataikkal 

jóváhagyólag elfogadták: 

 

A társulási szerződést Újhartyán Város Önkormányzatának képviselő-testülete   

…./2014.(….) számú határozatával elfogadta. 

………………………………….   ……………………………………. 

 polgármester                       jegyző 

A társulási szerződést Újlengyel Község Önkormányzatának képviselő-testülete   

…./2014.(….) számú határozatával elfogadta. 

………………………………….   ……………………………………. 

 polgármester                       jegyző 

A társulási szerződést Kakucs Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 14/2014.(02. 

04.) számú határozatával elfogadta. 

………………………………….   ……………………………………. 

 polgármester                       jegyző 

A társulási szerződést Inárcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete   …./2014.(….) 

számú határozatával elfogadta. 

………………………………….   ……………………………………. 

 polgármester                       jegyző 

 

1. sz. Melléklet 

Sorszám Önkormányzat Lakosság Székhelye Delegált tagok 

(polgármesterek) 

Szavazati 

jog mértéke 

1. Újhartyán 2779  Schulcz József 23 

2. Kakucs 2807  Szalay István 24 

3. Újlengyel 1719  Petrányi Tamás 14 

4. Inárcs 4614  dr. Gál Imre 39 
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7./ Napirendi pont: Csatlakozási nyilatkozat elfogadása a Felső-Homokhátság 

Vidékfejlesztési Egyesület vidékfejlesztési feladataiban való részvételre vonatkozóan 

 

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

 

Szalay István polgármester:  
 

Megkérdezem, hogy előterjesztésben foglalt határozattervezettel kapcsolatban van-e 

valakinek észrevétele? 

 

Prohászka Csaba képviselő: 

 

Csak megjegyezném, hogy a „Kakucs” nevű emberek világtalálkozója lebonyolításának 

támogatására pályázatot nyújthatnánk majd be az államhoz, és a pályázat elkészítéséhez 

igénybe vehetnénk a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tagjainak szakértelmét és 

segítségét. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Jó ötletnek tartom a javaslatodat. Majd utánanézünk, hogy hol írtak ki pályázatot hasonló 

lehetőségre. 

 

Más hozzászólás nem lévén, kérem a Testületet, hogy fogadja el az előterjesztésben foglalt 

határozattervezetet. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2014. (02. 04.) Határozata: 

Csatlakozási nyilatkozat elfogadásáról a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 

vidékfejlesztési feladataiban való részvételről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Szalay István 

polgármester az Önkormányzat nevében az alábbi nyilatkozatot megtegye: 

 

„Szalay István polgármester – Kakucs Község Önkormányzata képviselőjeként - 

nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet előzetes csatlakozási szándékkal részt kíván 

venni a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. közötti programozási 

időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) 

elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében.” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

8./ Napirendi pont: A helyi Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 8. számú melléklet tartalmazza. 
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Szalay István polgármester:  
 

Megkérdezem, hogy előterjesztésben foglalt határozattervezettel kapcsolatban van-e 

valakinek észrevétele? 

 

Hozzászólás nem lévén, kérem a Testületet, hogy fogadja el az előterjesztésben foglalt 

határozattervezetet. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2014. (02. 04.) Határozata: 

A helyi szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

 

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

XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján - Kakucs községben működő - szavazatszámláló 

bizottsági tagnak és póttagnak az alábbi, választójoggal rendelkező személyeket választja 

meg: 

 

bizottsági tagnak: 

1. Kecskés István    Kakucs, Kossuth u. 10B. 

2. Kucsák Istvánné    Kakucs, Rónay Gy. u. 33. 

3. Strupka Borbála    Kakucs, Fő u. 220. 

4. Maczákné Kocsis Györgyi   Kakucs, Virág u. 7. 

5. Svébis Mihályné      Kakucs, Gizella u. 24. 

6. Spanyielné Elek Györgyi   Kakucs, Rónay Gy. u. 13. 

7. Liszkai Mária     Kakucs, Fő u. 124.  

8. Csernák Ferencné    Kakucs, Fő u. 120.  

9. Greman Lászlóné    Kakucs, Fő u. 206. 

 

póttagnak: 

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

2. Makai Györgyné    Kakucs, Fő u. 179. 

3. Horváth Andrea    Kakucs, Dózsa Gy. u. 8. 

4. Tóthné Vágány Ildikó    Kakucs, Fő u. 218. 

5. Fajka Szilvia     Kakucs, Fő u. 70. 

6. Beliczki Györgyné    Kakucs, Fő u. 106. 

szám alatti lakosokat. 

 

A szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak megbízatása a következő 

általános választásra létrehozott bizottság alakuló üléséig tart.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jegyző 

 

9./ Napirendi pont:  Egyebek….. 

A „Kakucsi” A32 Postagalamb Egyesület névhasználatához való 

hozzájárulás 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 9. számú melléklet tartalmazza. 
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Szalay István polgármester:  
 

Megkérdezem, hogy előterjesztésben foglalt határozattervezettel kapcsolatban van-e 

valakinek észrevétele? 

 

Hozzászólás nem lévén, kérem a Testületet, hogy fogadja el az előterjesztésben foglalt 

határozattervezetet. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2014. (02. 04.) Határozata: 

a Kakucsi A-32 Postagalamb Egyesület - Kakucs - névhasználatához való 

hozzájárulásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja a „Kakucsi” toldat 

használatához a „Kakucsi” A-32 Postagalamb Egyesület elnevezésében. 

A Képviselő-testület engedélyezi, hogy Kucsera János kérelmező a Budapest Környéki 

Törvényszék előtt a „Kakucsi” A-32 Postagalamb Egyesület civil szervezet nyilvántartásba 

vétele iránti eljárásban a „Kakucsi” toldatot jogszerűen kérelmezze. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 

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

 

Marton Ilona képviselő: 

(Az igazgatóasszony következő tájékoztatójában a neveket - személyiségi jogokra tekintettel - 

csak kezdőbetűkkel írjuk.) 

 

Tájékoztatlak benneteket, hogy az egyik tanulónk szülője (O. Zs., férfi)  2014. január 30-án 

(csütörtökön) az 5. tanítási óra után (kb. 12.50 órakor) a Kakucsi Általános Iskola belső 

szabályzatát súlyosan megszegte, súlyos garázdaságot és szabálysértést követett el.  

O. Zs. kiskorú gyermeke O. M., és a szomszédságában élő kiskorú R. K. ötödik óra végén 

szóváltást követően összeverekedtek (amit O. M. kezdeményezett), melynek során mindkét 

kiskorú könnyebb sérüléseket szenvedett. 

A nevelő tanár V.né N. N. a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtette, segítséggel a 

két verekedő tanulót szétválasztotta és értesítette N. M. nevelőtanárt, az érintett tanulók 

osztályfőnökét. 

Kiskorú O. M. üvöltve közölte, hogy hívja édesapját telefonon, melyet N. M. tanárnő 

észrevételezett is. 

Tekintettel arra, hogy a nevelőtestület előtt sajnos már ismert eset O. Zs. szülő várható 

magatartása, N. M. osztályfőnök intézkedett arról, hogy a karbantartó R. I. figyelje és kísérje 

az irodába, amennyiben O. Zs. megérkezne. N. M. tanárnő R. K. kiskorút védelmi okokból 

eredően biztonságos helyre vitte. 

Néhány percen belül O. Zs. szülő megérkezett, aki emelt hangon a folyosón R. I. karbantartót 

sértegette - aki csillapítani próbálta - miközben sikerült őt az irodába terelni. 

Az irodában N. M. osztályfőnök fogadta (a karbantartó mindvégig jelen volt), akit kérdőre 

vont, hogy miért nem vigyázunk jobban a gyerekére.  
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N. M. tájékoztatta O. Zs.-t a történtekről, arról is, hogy az ügy kivizsgálása után az igazgatónő 

érdemben tájékoztatja majd mindkét szülőt a fegyelemsértés megtörténtéről és 

következményéről, de O. Zs. egyre inkább elvesztette önuralmát. A karbantartót ki akarta 

zavarni, N. M. tanárnőt megfenyegette azzal, hogy kést szorít a torkához és legközelebb 

megöli. Továbbá rasszista, gyalázkodó molesztálással megkérdezte tőle: „Mi van? Félsz a 

cigányoktól?” A tanárnő azt mondta, hogy: „Most már igen.” Mire ő: „Attól félsz, hogy 

meg..…lak”? 

Ekkor megérkezett a KLIK Dabasi Tankerületének két informatikusa, akiktől O. Zs. látszólag 

megijedt. 

Ezek után káromkodva, a karbantartó kíséretével távozott az iskolából, ahol a kapuban 

találkozott velem (éppen Dabasról a KLIK-től érkeztem) és a gyerekeket váró szülők és 

ebédelni menő gyerekcsoport előtt többször minősíthetetlen hangon megfenyegetett. „Mi van 

te ................, takarodj oda vissza, ahonnan jöttél, mert elvágom a torkod, levágom a fejed, a 

nyakad stb. Felgyújtom az iskolát, az összes cigányt kiirtom, stb.” Ennek tanúja volt D. I. 

igazgató helyettes is, aki a Manó Műhelyből érkezett. 

A felbőszült O. Zs. a két lányával távozott, csaknem hazáig ordibálva, rasszista, szadista 

„kívánalmait”. 

Ezt követően értesítettem a KLIK Dabasi Tankerületének igazgatóját – B. B.-t, akivel 

egyeztettük a teendőket, majd kihívtam a rendőrséget. 2 fő rendőr az iskolába, 2 fő rendőr az 

az érintett lakására érkezett és intézkedtek. Miközben a rendőrök tájékozódtak, O. Zs. 

felhívott vezetékes telefonon, és bocsánatot kért. Azt mondta, hogy igaza van az 

igazgatónőnek, mert nem szabad a szomszédos viszályt bevinni az iskolába. Elmondta, hogy 

nem vette be a mai gyógyszerét és elborult az agya.  

O. Zs. az utóbbi években többször kísérelt meg hasonló szülői „betörést”, ilyen mértékűt 

azonban még nem tanúsított. 

A fenti történések a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 170. §-ba ütköző és aszerint 

működő, súlyos garázdaság szabálysértésének gyanúját keltik. 

A leírt sajnálatos esemény mindannyiunkban megbotránkoztatást, félelmet és riadalmat keltett 

– kiemelem, hogy főleg kiskorú tanítványainkban okozott ez traumát.  Az eset súlyosan sérti 

iskolánk jó hírét, a szülők joggal várják tőlünk az eset mihamarabbi megnyugtató megoldását. 

A helyzetet jeleztem mind a Rendőrségnek, mind a Bíróságnak, illetőleg az eset súlyosságára 

való tekintettel kértem a Dabasi Bíróságot, hogy sürgősségi eljárásban szíveskedjenek 

intézkedni a szabálysértési eljárás megindításáról. 

 

A képviselők szomorúan vették tudomásul a képviselő asszony által elmondottakat, 

majd részletesen kielemezték az esetet.  

 

Szalay István polgármester:  

 

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

  

 Kmf. 

 

Szalay István       Farkasné Szabó Mária 

polgármester                                                    jegyző 

 

 

 

Dr. Kendéné Toma Mária     Tóth Istvánné     

képviselő, hitelesítő                                         képviselő, hitelesítő   

 


