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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. 

 
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y 

 

amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 

(csütörtökön) 17 órai kezdettel - a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében 

- megtartott nyilvános testületi üléséről. 

 

 

Jelen vannak az ülés kezdetén a 7 tagú képviselő-testületből: 
 

Szalay István              polgármester 

Balogh János             alpolgármester 

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő 

Oláh József              képviselő 

Prohászka Csaba  képviselő 

Tóth Istvánné   képviselő 

 

Továbbá: 

Farkasné Szabó Mária  aljegyző 

Spanyielné Elek Györgyi  óvónő, pályázó 

Deák Ildikó   bizottsági tag 

Kovács Kálmán   bizottsági tag 

valamint 

7 fő helyi lakos 

  

Szalay István polgármester:  
 

Tisztelettel köszöntök mindenkit.  

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

határozatképes. Marton Ilona képviselő asszony jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. 

Kérem a képviselőket, hogy fogadják el a meghirdetett napirendi pontokat azzal, hogy az 1. 

napirendi pontba vegyük fel az Egyebek napirendi pontból a Jázmin utcai lakosok kérelmét, 

illetve az Egyebek napirendi pontban tárgyaljuk meg az augusztus 20-ai ünnepség 

költségeinek elkülönítését. 

 

A képviselők a polgármester úr javaslatával egyhangúan egyetértettek, s az alábbiak 

szerint fogadták el a napirendi pontokat: 

 

1. A Jázmin utcai lakosok kérelmének megtárgyalása 

Előterjesztő:  Szalay István polgármester 

 

2. A Kökörcsin Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálása 

Előterjesztő:  Szalay István polgármester 

 

3. Az Általános Iskola igazgatói pályázatának elbírálása 

Előterjesztő:  Szalay István polgármester 
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4. Az Általános Iskola és a Kökörcsin Óvoda Alapító Okiratának  módosítása 

Előterjesztő:  Szalay István polgármester 

 

5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása 

Előterjesztő: Szalay István polgármester 

 

6. Az Önkormányzat 2012. II. és III. negyedévi likviditási tervének ismertetése 

Előterjesztő:  Szalay István polgármester  

 

7. Döntés a Kakucsi Roma Nap támogatásáról 

Előterjesztő:  Szalay István polgármester 

   Oláh József képviselő 

 

8. Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanrész haszonkölcsönbe adásáról a Pest Megyei 

Rendőr-főkapitányság részére 

Előterjesztő:  Szalay István polgármester 

 

9. A Polgármesteri  Hivatal  Alapító Okiratának módosítása 

Előterjesztő:  Szalay István polgármester 

 

10. Egyebek … 

a. Helyi lakos csatornabekötési kérelme 

b. KAOKE Településfejlesztési pályázattal kapcsolatos Együttműködési Megállapodásra 

vonatkozó kérelme  

c. Az augusztus 20-ai ünnepség költségeinek elkülönítése 

 

Zárt ülés keretében: 

A jegyzői állásra kiírt pályázatok elbírálása 

Előterjesztő:  Szalay István polgármester 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

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

Toma Mária képviselő asszonyt és Balogh János alpolgármester urat javaslom. 

 

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

személyét.  
 

1. Napirendi pont: A Jázmin utcai lakosok kérelmének megtárgyalása 

 

/A képviselőknek megküldött kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

Szalay István polgármester:  

 

A Jázmin utcai lakosok írásos megkeresést nyújtottak be a képviselő-testület részére, melyben 

kérik, hogy az utcájukban az Önkormányzat építtesse ki a közvilágítást. Kérésüket azzal 

indokolták, hogy a közelmúltban az egyik lakóhoz éjszaka betörtek, és jelentős értéket 

tulajdonítottak el házából. 
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Megkérdezem a jelenlévőket, hogy kíván-e valaki hozzászólni a beadványhoz? 

 

Kószó Imre, Jázmin utcai lakos: 

 

Hozzánk törtek be 3 hete, amikor nyaralni voltunk. A szomszédainkkal egyetértésben úgy 

véljük, hogy nem lett volna olyan könnyű dolga a betörőnek, ha lenne az utcában közvilágítás. 

Nagyon sötét az utcánk, sehol, semmi fény nincs éjszaka. 

 

Szich Gábor, Jázmin utcai lakos: 

 

Nagyon szeretnénk, ha a Székesi úti lakóparkban legalább a mi utcánkban kiépítené az 

önkormányzat a közvilágítást, mert ez ott az egyetlen utca, amelyben már minden telken ház 

áll.  

Tisztában vagyunk az önkormányzat nehéz anyagi helyzetével, ezért kérjük, hogy ha a teljes 

közvilágítást nem is tudják oda kiépíteni, legalább egy villanyoszlopot állíttassanak fel az utca 

közepén. 

 

Prohászka Csaba képviselő: 

 

Nem gondolom, hogy ebben a helyzetben bárki azt mondaná, hogy nem jogos a lakók igénye. 

Valamilyen megoldást találnunk kellene. 

 

Szalay István polgármester: 

 

A lakóparkban a közvilágítás vezetéke földkábelen már ki van építve, illetve a területen 8 db 

kandeláber is fel van állítva. A tervek a teljes területre készen vannak, a műszaki megoldás 

adott. 

Természetesen szeretnénk az egész területen kiépíteni a közvilágítást, csak a pénz hiányzik 

hozzá. Tudom, hogy nem nagyon érdekli a lakókat, hogy hogyan áll az önkormányzat 

anyagilag, de azért elmondom, hogy jelenleg ott tartunk, hogy a 70 milliós folyószámlahitel-

keretünkből mindössze 12 millió forint áll rendelkezésünkre. Ezen a helyzeten csak az 

autópálya melletti területértékesítés fog enyhíteni.  

Mindenesetre megkérdezem az ELMÜ-t, hogy mennyibe kerülne az utcába egy villanyoszlop 

kiépítése. Ha 2-300 ezer forintból megoldható, megrendeljük. Az első intézkedésünk ez lesz, 

mihelyst lesz rá pénz.  

Ha ezt elfogadják ígéretnek, akkor megköszönöm. 

 

A Jázmin utca lakói tudomásul vették a polgármester úr ígéretét. 

 

 

2. Napirendi pont: A Kökörcsin Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálása 

 

/A képviselőknek megküldött előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi./ 

 

Szalay István polgármester: 

 

Az óvodavezetői pályázati eljárást lefolytattuk, minden véleményező szervezet támogatta 

Spanyielné Elek Györgyi pályázatát.  

Megkérdezem Györgyit, hogy kívánja-e kiegészíteni pályázatát? 
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Spanyielné Elek Györgyi pályázó: 

 

Úgy gondolom, hogy a bizottsági ülésen válaszoltam minden kérdésre, de, ha a képviselők 

közül bárkinek van még kérdése hozzám, kérem, tegye meg. 

 

Szalay István polgármester: 

 

Mivel kérdés nem hangzott el, kérem a képviselőket, hogy döntsenek az óvodavezető 

megbízásáról az előterjesztés alapján. 

 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

84/2012. (07. 19.) számú Határozata: 

a kakucsi Kökörcsin Óvoda óvodavezetőjének megbízásáról 

 

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

óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 

 

A Képviselő-testület az eredményes pályázat alapján megbízza 

Spanyielné Elek Györgyit 

2012. augusztus 1-jétől 2017. július 31-éig terjedő határozott időre,  

a kakucsi Kökörcsin Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával. 

 
 Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

(Kjt.) 60-80. §-aiban meghatározott illetmény, és jogosultság esetén  

egyéb illetmény-összetevők, pótlékok illetik meg.  

 

A Kjt. 70. §-a alapján: a megbízott vezető vezetői pótlékra jogosult, melynek mértéke 

magasabb vezető esetén a pótlékalap (20.000,-Ft/hó) 100-500%-a.  

A Képviselő-testület a 104/2004. (09. 27.) sz. Határozatában az adható pótlék mértékét a 

maximum pótlék összegének 80%-ában határozta meg.  

E döntés értelmében az intézményvezető vezetői pótléka: 80.000,-Ft/hó. 

Az intézményvezető heti kötelező óraszáma: 27 óra. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes pályázó esetében a szükséges 

munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: a határozat végrehajtására 2012. augusztus 1. 

 

 

 

A jelenlévők gratuláltak Spanyielné Elek Györgyinek az óvodavezetői megbízásához, és 

jókívánságaikat fejezték ki az elkövetkező évekre. 
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3. Napirendi pont: Az Általános Iskola igazgatói pályázatának elbírálása 

 

/A képviselőknek megküldött előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi./ 

 

Szalay István polgármester:  
 

Mivel Marton Ilona képviselő, iskolaigazgató asszony nincs jelen az ülésen, kérem, 

szavazzunk a pályázatáról az előterjesztés figyelembevételével. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

85/2012. (07. 19.) számú Határozata: 

a kakucsi Általános Iskola igazgatójának megbízásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Általános Iskola 

iskolaigazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 

 

A Képviselő-testület az eredményes pályázat alapján megbízza 

Marton Ilonát 

2012. augusztus 1-jétől 2017. július 31-éig terjedő határozott időre,  

a kakucsi Általános Iskola magasabb vezetői, iskolaigazgatói feladatainak ellátásával. 

 
 Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

(Kjt.) 60-80. §-aiban meghatározott illetmény, és jogosultság esetén  

egyéb illetmény-összetevők, pótlékok illetik meg.  

 

A Kjt. 70. §-a alapján: a megbízott vezető vezetői pótlékra jogosult, melynek mértéke 

magasabb vezető esetén a pótlékalap (20.000,-Ft/hó) 100-500%-a.  

A Képviselő-testület a 104/2004. (09. 27.) sz. Határozatában az adható pótlék mértékét a 

maximum pótlék összegének 80%-ában határozta meg.  

E döntés értelmében az intézményvezető vezetői pótléka: 80.000,-Ft/hó. 

Az intézményvezető heti kötelező óraszáma: 5 óra. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes pályázó esetében a szükséges 

munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: a határozat végrehajtására 2012. augusztus 1. 

 

 

A jelenlévők felkérték Deák Ildikó igazgatóhelyettest, hogy gratulációjukat és 

jókívánságaikat tolmácsolja Marton Ilona iskolaigazgató asszonynak a további igazgatói 

munkájához. 
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Deák Ildikó bizottsági tag, iskolaigazgató helyettes: 

 

A Társadalmi bizottsági ülésen elhangzott, hogy az iskolának meg kellene bíznia az igazgató 

asszonyt, hogy főállású munkája mellett lás 

sa el az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősi beosztását is, hiszen a gyakorlatban is ő 

végzi el azt. A feladat ellátása heti 2 óra órakedvezménnyel jár. 

 

A képviselők egyetértettek a felvetéssel. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek a javaslatról. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

86/2012. (07. 19.) számú Határozata: 

a kakucsi Általános Iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősének megbízásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. augusztus 1. napjától határozatlan 

időre megbízza Marton Ilona iskolaigazgató asszonyt a kakucsi Általános Iskola gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelősi feladatának ellátásával, heti 2 óra órakedvezmény egyidejű 

biztosításával. 

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: 2012. augusztus 1. 

 

 

 

4. Napirendi pont: Az Általános Iskola és a Kökörcsin Óvoda Alapító Okiratának 

módosítása 

 

/A képviselőknek megküldött előterjesztés és határozati javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi./ 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

Az Iskola és az Óvoda Alapító Okiratainak módosítására tett javaslatra vonatkozóan 

megkérdezem a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, javaslata? 

 

Kérdés, javaslat nem lévén, először az Iskola, majd az Óvoda Alapító Okiratának 

módosításáról, és egységes szerkezetbe foglalásukról kellene két-két határozatot hozni. 

 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

87/2012. (07. 19.) számú Határozata: 

az Általános Iskola Alapító Okiratának 

1/2012. számú módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Általános Iskola részére a 2/1994. (01. 

31.) sz. KT. Határozattal kiadott, majd többször módosított Alapító Okiratot az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

I. Az Alapító Okirat bevezető rendelkezése helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 37. § (5) bekezdésben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) 

bekezdése és 8. § (1) bekezdése b) pontja, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre 

figyelemmel, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakigazgatási rendről szóló 

56/2011. (XII. 31.) NGM rendeletben előírtak alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratot adja ki.” 

 

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

 

„2. A költségvetési szerv székhelye:  2366 Kakucs, Hősök tere 7. 

2.1. telephelye:    nincs” 

 

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

 

„3. A költségvetési szerv   

 3.1. jogelődje:     nincs. 

3.2. alapító okirat kelte:   1994. 01. 31. 

3.3. alapító okirat száma:  2/1994. (01. 31.) sz. képviselő-testületi 

határozat 

3.4. az intézmény eredeti létrehozásának éve: 1962.” 

 

IV. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„4.  A költségvetési szerv alapítója, fenntartója, irányító szervének neve, 

székhelye: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő u. 20.” 

 

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

 

„5.   A költségvetési szerv alapadatai:      

5.1. típusa:      általános iskola 

5.2. tevékenységének jellege:   közszolgáltató szerv 

5.3. közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 

5.4. törzskönyvi azonosítója:   669029 

5.5. adószáma:   16797941-1-13 

5.6. OM azonosítója:    032483 

5.7. statisztikai számjele:    16797941-8520-322-13 
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5.8. költségvetési bankszámlaszáma:  65500082-31049764-51100005” 

 

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

 

  „6.   A közintézménybe felvehető legmagasabb tanulólétszám: 210 fő.  

 6.1. évfolyamok száma: 1-8. évfolyam 

  6.2. Az 1-4. évfolyamon az osztályok maximális létszáma: 31 fő 

6.3. Az 5-8. évfolyamon az osztályok maximális létszáma: 36 fő” 

 

VII. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„7. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:  

általános iskolai oktatás és nevelés 

 

7.1. Közoktatási feladatokat ellátó közintézményként közfeladata részletezve: 

7.1.1. a 6-16 éves tanköteles korú gyermekek általános iskolai nevelése-oktatása, alsó 

tagozatban I-IV., felső tagozatban V-VIII. évfolyamokon, nappali rendszerű oktatás 

keretében  

7.1.2. a tankötelezettség teljesítését szolgáló, az általános műveltséget megalapozó 

alapfokú nevelés-oktatás, kötelező és nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások 

megtartása  

7.1.3. felkészíti a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, a tanuló 

érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően a középiskolai, illetve 

szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre 

7.1.4. gondoskodik a tanulók felügyeletéről, biztonságáról, egészségének 

megőrzéséről, igény szerint szervezett napközbeni ellátásukról (étkeztetés, napközi, 

tanulószoba) 

7.1.5. szervezi és gondozza a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

integrációs felkészítését, továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

nevelését és oktatását 

7.1.6. ellátja a - közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. §-ának 29. 

pontjában meghatározott - sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált 

nevelését; sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a 

szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,  

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 

küzd 

7.1.7. végzi a B.T.M. (beilleszkedési, tanulási, magatartási) nehézségekkel, vagy 

annak veszélyeztetettségével küzdő gyermekek preventív ellátását, egészségügyi és 

pedagógiai célú habilitációját, rehabilitációját  

7.1.8. biztosítja a roma nemzetiségi oktatást és nevelést kizárólag magyar nyelven, 

nappali rendszerben, a roma kultúra oktatását és hagyományok ápolását szaktárgyi 

rendszerek keretei között.” 

 

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

 

 „8.  A költségvetési szerv alaptevékenysége:   

 



9 

 

 8.1. Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 

 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás kivételével) 

 

8.2. Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

- logopédiai szolgáltatás/ellátás 

- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-

kibontatkoztató/integrációs felkészítése 

- gyógytestnevelés ellátása 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 

- logopédiai szolgáltatás/ellátás 

- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-

kibontatkoztató/integrációs felkészítése 

- gyógytestnevelés ellátása 

852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

- logopédiai szolgáltatás/ellátás 

- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-

kibontatkoztató/integrációs felkészítése 

- gyógytestnevelés ellátása 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam) 

- logopédiai szolgáltatás/ellátás  

- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-

kibontatkoztató/integrációs felkészítése 

- gyógytestnevelés ellátása 

852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása” 

 

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

 

 „9. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

855935 Szakmai továbbképzések 

855936 Kötelező felkészítő képzések 

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások” 

 

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

„10.  A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Kakucs község 

közigazgatási területe.  
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10.1.  Az intézmény a környező településekről történő beiratkozást is befogadhatja, 

amennyiben az a kötelezően ellátandó körzet biztonságos ellátását nem veszélyezteti, 

illetve osztálybontást nem tesz szükségessé.” 

 

XI. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

 „11.  A költségvetési szerv jogállása:  Önálló jogi személy.  

 11.1. Gazdálkodási besorolása:   önállóan működő költségvetési szerv. 

11.2. A feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő, az 

előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű, önálló 

bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv.  

 11.3. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Kakucs Község Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatal látja el.” 

 

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

 

„12.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

12.1. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 

12.2. A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon 

történik.  

12.3. A költségvetési szerv vezetője magasabb vezetői megbízással rendelkező 

közalkalmazott, tekintetében a munkáltatói jogokat Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Kakucs község Polgármestere 

gyakorolja.  

12.4. A költségvetési szerv 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.” 

 

XIII. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

 „13.  A költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó jogviszonyok 

megjelölése: 

A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, 

munkaviszony, illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza.” 

 

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

 „16.  A közintézmény feladatainak ellátására szolgáló vagyon:  

16.1.  A kakucsi 581 hrsz-ú, 2366 Kakucs, Hősök tere 7. sz. alatt fekvő, Kakucs 

Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan, melynek területe: 4492 m
2
, az 

ingatlanon található épületekkel, és az épületekben leltár szerint nyilvántartott tárgyi 

eszközök. 

16.2.   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. 

16.3.  Az intézmény jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító 

anyagi lehetőségeinek függvényében fedezi. 
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16.4.  Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan 

használhatja fel.  

16.5.  Az intézmény épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan 

forgalomképes, azzal az Önkormányzat a mindenkor hatályos vagyonrendeletében 

foglaltak szerint rendelkezik. Az iskola rendelkezésére álló vagyontárgyakat az 

intézmény nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon felhasználhatja, de nem 

idegenítheti, és nem terhelheti meg azokat.” 

 

XV. Az Alapító Okirat végére az alábbi szövegrész kerül: 

„Záradék 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapító Okirat módosítását a 

87/2012. (07. 19.), s az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot a 88//2012. (07. 19.) 

számú határozatával, a 2012. július 19-ei ülésén hagyta jóvá.” 

 

XVI. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 

érvényesek. 

 

XVII.  A Képviselő-testület felhatalmazza 

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

nevében írja alá,  

- a gazdasági vezetőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba történő változás-bejelentést a 

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

 

Felelős: polgármester, gazdasági vezető  

 

Határidő: azonnal és a határozatban foglaltak szerint 

 

 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

88/2012. (07. 19.) számú Határozata: 

az Általános Iskola Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról 

  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kakucsi Általános Iskolának a 2/1994. 

(01. 31.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, a 25/2004.  (03. 22.), a 151/2005.  (11. 

21.), a 64/2007.  (04. 10.), a 129/2007. (09. 27.), a 29/2009. (03. 23.), a 71/2009. (05. 25.), a 

3/2011. (01. 24.), az 56/2011. (04. 27.), a 87/2012. (07. 19.) sz. képviselő-testületi 

határozatokkal módosított, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 

a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:   intézményvezető, jegyző  

Határidő: azonnal 
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a 88/2012. (2012. 07. 19.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Általános Iskola 

Alapító Okirata 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 37. § (5) bekezdésben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) 

bekezdése és 8. § (1) bekezdése b) pontja, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre 

figyelemmel, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakigazgatási rendről szóló 

56/2011. (XII. 31.) NGM rendeletben előírtak alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratot adja ki. 

 

1. A költségvetési szerv neve:    Általános Iskola 

 

2. A költségvetési szerv székhelye:   2366 Kakucs, Hősök tere 7. 

2.1. telephelye:    nincs 

 

3. A költségvetési szerv   

 3.1. jogelődje:     nincs. 

3.2. alapító okirat kelte:   1994. 01. 31. 

3.3. alapító okirat száma: 2/1994. (01. 31.) sz. képviselő-testületi 

határozat 

3.4. az intézmény eredeti létrehozásának éve: 1962. 

 

4.  A költségvetési szerv alapítója, fenntartója, irányító szervének neve, székhelye: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő u. 20. 

 

5.   A költségvetési szerv alapadatai:      

5.1. típusa:      általános iskola 

5.2. tevékenységének jellege:   közszolgáltató szerv 

5.3. közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 

5.4. törzskönyvi azonosítója:   669029 

5.5. adószáma:   16797941-1-13 

5.6. OM azonosítója:    032483 

5.7. statisztikai számjele:    16797941-8520-322-13 

5.8. költségvetési bankszámlaszáma:  65500082-31049764-51100005 

 

6.   A közintézménybe felvehető legmagasabb tanulólétszám: 210 fő.  

 6.1. évfolyamok száma: 1-8. évfolyam 

  6.2. Az 1-4. évfolyamon az osztályok maximális létszáma: 31 fő 

6.3. Az 5-8. évfolyamon az osztályok maximális létszáma: 36 fő 

 

7. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:  

általános iskolai oktatás és nevelés 

 

7.1. Közoktatási feladatokat ellátó közintézményként közfeladata részletezve: 
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7.1.1. a 6-16 éves tanköteles korú gyermekek általános iskolai nevelése-oktatása, alsó 

tagozatban I-IV., felső tagozatban V-VIII. évfolyamokon, nappali rendszerű oktatás 

keretében  

7.1.2. a tankötelezettség teljesítését szolgáló, az általános műveltséget megalapozó 

alapfokú nevelés-oktatás, kötelező és nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások 

megtartása  

7.1.3. felkészíti a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, a tanuló 

érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően a középiskolai, illetve 

szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre 

7.1.4. gondoskodik a tanulók felügyeletéről, biztonságáról, egészségének 

megőrzéséről, igény szerint szervezett napközbeni ellátásukról (étkeztetés, napközi, 

tanulószoba) 

7.1.5. szervezi és gondozza a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

integrációs felkészítését, továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

nevelését és oktatását 

7.1.6. ellátja a - közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. §-ának 29. 

pontjában meghatározott - sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált 

nevelését; sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a 

szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,  

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 

küzd 

7.1.7. végzi a B.T.M. (beilleszkedési, tanulási, magatartási) nehézségekkel, vagy 

annak veszélyeztetettségével küzdő gyermekek preventív ellátását, egészségügyi és 

pedagógiai célú habilitációját, rehabilitációját  

7.1.8. biztosítja a roma nemzetiségi oktatást és nevelést kizárólag magyar nyelven, 

nappali rendszerben, a roma kultúra oktatását és hagyományok ápolását szaktárgyi 

rendszerek keretei között. 

 

8.  A költségvetési szerv alaptevékenysége:   

 

 8.1. Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 

 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás kivételével) 

 

8.2. Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

- logopédiai szolgáltatás/ellátás 

- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-

kibontatkoztató/integrációs felkészítése 

- gyógytestnevelés ellátása 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 

- logopédiai szolgáltatás/ellátás 

- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-

kibontatkoztató/integrációs felkészítése 

- gyógytestnevelés ellátása 

852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) 



14 

 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

- logopédiai szolgáltatás/ellátás 

- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-

kibontatkoztató/integrációs felkészítése 

- gyógytestnevelés ellátása 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam) 

- logopédiai szolgáltatás/ellátás  

- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-

kibontatkoztató/integrációs felkészítése 

- gyógytestnevelés ellátása 

852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

 

9. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

855935 Szakmai továbbképzések 

855936 Kötelező felkészítő képzések 

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

 

10.  A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Kakucs község közigazgatási 

területe.  

10.1.  Az intézmény a környező településekről történő beiratkozást is befogadhatja, 

amennyiben az a kötelezően ellátandó körzet biztonságos ellátását nem veszélyezteti, 

illetve osztálybontást nem tesz szükségessé. 

 

11.  A költségvetési szerv jogállása:  Önálló jogi személy.  

11.1. Gazdálkodási besorolása:   önállóan működő költségvetési szerv. 

11.2. A feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő, az 

előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű, önálló 

bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv.  

 11.3. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Kakucs Község Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatal látja el. 

 

12.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

12.1. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 

12.2. A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon 

történik.  

12.3. A költségvetési szerv vezetője magasabb vezetői megbízással rendelkező 

közalkalmazott, tekintetében a munkáltatói jogokat Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Kakucs község Polgármestere 

gyakorolja.  
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12.4. A költségvetési szerv 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.  A költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó jogviszonyok megjelölése: 

A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, 

munkaviszony, illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

 

14.  A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv 

kiadásaiban: 5% 

 

15.  A költségvetési szerv alapfeladatának jellemzőit tartalmazó intézményi nevelési-, 

pedagógiai program fenntartói jóváhagyása: 

  a 31/2009. számú képviselő-testületi határozattal történt 2009. március 23-án. 

 

16.  A közintézmény feladatainak ellátására szolgáló vagyon:  

16.1.  A kakucsi 581 hrsz-ú, 2366 Kakucs, Hősök tere 7. sz. alatt fekvő, Kakucs 

Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan, melynek területe: 4492 m
2
, az 

ingatlanon található épületekkel, és az épületekben leltár szerint nyilvántartott tárgyi 

eszközök. 

16.2.   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. 

16.3.  Az intézmény jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító 

anyagi lehetőségeinek függvényében fedezi. 

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

használhatja fel.  

16.5.  Az intézmény épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan 

forgalomképes, azzal az Önkormányzat a mindenkor hatályos vagyonrendeletében 

foglaltak szerint rendelkezik. Az iskola rendelkezésére álló vagyontárgyakat az 

intézmény nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon felhasználhatja, de nem 

idegenítheti, és nem terhelheti meg azokat. 

 

Záradék 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapító Okirat módosítását a 87/2012. 

(07. 19.), s az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot a 88//2012. (07. 19.) számú 

határozatával, a 2012. július 19-ei ülésén hagyta jóvá. 

 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

89/2012. (07. 19.) számú Határozata: 

a Kökörcsin Óvoda Alapító Okiratának 

1/2012. számú módosításáról 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kökörcsin Óvoda részére a 2/1994. (01. 

31.) sz. KT. Határozattal kiadott, majd többször módosított Alapító Okiratot az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

I. Az Alapító Okirat bevezető rendelkezése helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 37. § (5) bekezdésben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) 

bekezdése és 8. § (1) bekezdése b) pontja, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre 

figyelemmel, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakigazgatási rendről szóló 

56/2011. (XII. 31.) NGM rendeletben előírtak alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratot adja ki.” 

 

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

 

„2. A költségvetési szerv székhelye:  2366 Kakucs, Székesi út 3. 

2.1. telephelye:    nincs” 

 

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

 

„3. A költségvetési szerv   

 3.1. jogelődje:     nincs. 

3.2. alapító okirat kelte:   1994. 01. 31. 

3.3. alapító okirat száma:  2/1994. (01. 31.) sz. képviselő-testületi 

határozat 

3.4. az intézmény eredeti létrehozásának éve: 1962.” 

 

IV. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„4.  A költségvetési szerv alapítója, fenntartója, irányító szervének neve, 

székhelye: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő u. 20.” 

 

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

 

„5.   A költségvetési szerv alapadatai:      

5.1. típusa:      napközi otthonos óvoda 

5.2. tevékenységének jellege:   közszolgáltató szerv 

5.3. közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 

5.4. törzskönyvi azonosítója:   669018 

5.5. adószáma:   16797934-1-13 

5.6. OM azonosítója:    032999 

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

5.8. költségvetési bankszámlaszáma:  65500082-31049300-51100005” 

 

VI. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
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„7. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:  

óvodai nevelés 

 

7.1. Óvodai nevelési feladatokat ellátó közintézményként közfeladata részletezve: 

7.1.1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 25. § alapján az óvoda a 

gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai 

nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak 

szerint - a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. A gyermek - ha e 

törvény másképp nem rendelkezik - abban az évben, amelyben az ötödik életévét 

betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt 

venni. Az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvoda a 

szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni 

ellátásával összefüggő feladatainak. Az e törvényben meghatározott óvodai feladatok 

ellátásához igénybe vehető heti időkeret ötven óra, melyet indokolt esetben meg kell 

növelni a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges idővel. 

A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a hetedik 

életévét betölti. Abban az évben, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti, akkor 

kezdhet újabb nevelési évet az óvodában, ha augusztus 31. után született, és a nevelési 

tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy nevelési 

évig maradjon az óvodában. A nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs 

bizottság ilyen javaslatot a szülő kérésére és az óvoda nevelőtestületének 

egyetértésével tehet. A nevelőtestület egyetértését a nevelési tanácsadó, illetve a 

szakértői és rehabilitációs bizottság a gyermek, tanuló vizsgálatának megkezdése előtt 

szerzi be. A nevelési tanácsadó, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság - 

szakvéleményének megküldésével - értesíti a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási 

hely szerint illetékes jegyzőt, ha javasolja, hogy a gyermek további egy évig óvodai 

nevelésben vegyen részt. 

7.1.2. A közoktatásról szóló törvény 1993. évi LXXIX. törvény 25. § alapján a 

gyermekek rendszeres nevelése. 

A közoktatásról szóló törvény 121. § 29. pontja értelmében vállalja azon sajátos 

nevelési igényű gyermek nevelését, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján  

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,  

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 

küzd.” 

 

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

 

 „8.  A költségvetési szerv alaptevékenysége:   

 

 8.1. Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 

 851020   Óvodai nevelés   

 

8.2. Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 
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- logopédiai szolgáltatás/ellátás,  

- fejlesztő tevékenység,  

- gyógytestnevelés ellátása, 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

- logopédiai szolgáltatás/ellátás,  

- fejlesztő tevékenység,  

- gyógytestnevelés ellátása, 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés” 

 

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

 

 „9. A költségvetési szervnek vállalkozási tevékenysége: nincs” 

 

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

„10.  A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Kakucs község 

közigazgatási területe.  

10.1.  Az intézmény a környező településekről történő beiratkozást is befogadhatja, 

amennyiben az a kötelezően ellátandó körzet biztonságos ellátását nem veszélyezteti, 

illetve osztálybontást nem tesz szükségessé.” 

 

X. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

 „11.  A költségvetési szerv jogállása:  Önálló jogi személy.  

 11.1. Gazdálkodási besorolása:   önállóan működő költségvetési szerv. 

11.2. A feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő, az 

előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű, önálló 

bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv.  

 11.3. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Kakucs Község Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatal látja el.” 

 

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

 

„12.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

12.1. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 

12.2. A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon 

történik.  

12.3. A költségvetési szerv vezetője magasabb vezetői megbízással rendelkező 

közalkalmazott, tekintetében a munkáltatói jogokat Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Kakucs község Polgármestere 

gyakorolja.  

12.4. A költségvetési szerv 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.” 

 

XII. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

 „13.  A költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó jogviszonyok 

megjelölése: 
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A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, 

munkaviszony, illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza.” 

 

XIII. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„14.  A költségvetési szerv alapfeladatának jellemzőit tartalmazó intézményi 

nevelési, pedagógiai program fenntartói jóváhagyása: 

  a 48/2010. számú képviselő-testületi határozattal történt 2010. június 10-én.” 

 

XIV. Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„15. A közintézmény feladatainak ellátására szolgáló vagyon:  

15.1.  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. 

15.2.   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. 

15.3.  Az intézmény jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító 

anyagi lehetőségeinek függvényében fedezi. 

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

használhatja fel.  

15.5.  Az intézmény épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan 

forgalomképes, azzal az Önkormányzat a mindenkor hatályos vagyonrendeletében 

foglaltak szerint rendelkezik. Az iskola rendelkezésére álló vagyontárgyakat az 

intézmény nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon felhasználhatja, de nem 

idegenítheti, és nem terhelheti meg azokat.” 

 

XV. Az Alapító Okirat végére az alábbi szövegrész kerül: 

„Záradék 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapító Okirat módosítását a 

89/2012. (07. 19.), s az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot a 90/2012. (07. 19.) 

számú határozatával, a 2012. július 19-ei ülésén hagyta jóvá.” 

 

XVI. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 

érvényesek. 

 

XVII.  A Képviselő-testület felhatalmazza 

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

nevében írja alá,  

- a gazdasági vezetőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba történő változás-bejelentést a 

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

 

Felelős: polgármester, gazdasági vezető  

 

Határidő: azonnal és a határozatban foglaltak szerint 
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A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja egyhangúan - 6 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

90/2012. (07. 19.) számú Határozata: 

a Kökörcsin Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

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

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

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

115/2011. (09. 26.), a 89/2012. (07. 19.) sz. képviselő-testületi határozatokkal módosított, és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

Felelős:    intézményvezető, jegyző  

Határidő: azonnal 

 

a 90/2012. (07. 19.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Kökörcsin Óvoda 

Alapító Okirata 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 37. § (5) bekezdésben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) 

bekezdése és 8. § (1) bekezdése b) pontja, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre 

figyelemmel, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakigazgatási rendről szóló 

56/2011. (XII. 31.) NGM rendeletben előírtak alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratot adja ki. 

 

1. A költségvetési szerv neve:    Kökörcsin Óvoda 

 

2. A költségvetési szerv székhelye:   2366 Kakucs, Székesi út 3. 

2.1. telephelye:    nincs 

 

3. A költségvetési szerv   

 3.1. jogelődje:     nincs. 

3.2. alapító okirat kelte:   1994. 01. 31. 

3.3. alapító okirat száma:  2/1994. (01. 31.) sz. képviselő-testületi 

határozat 

3.4. az intézmény eredeti létrehozásának éve: 1962. 

 

4.  A költségvetési szerv alapítója, fenntartója, irányító szervének neve, székhelye: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő u. 20. 

 

5.   A költségvetési szerv alapadatai:      

5.1. típusa:      napközi otthonos óvoda 

5.2. tevékenységének jellege:   közszolgáltató szerv 

5.3. közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
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5.4. törzskönyvi azonosítója:   669018 

5.5. adószáma:   16797934-1-13 

5.6. OM azonosítója:    032999 

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

5.8. költségvetési bankszámlaszáma:  65500082-31049300-51100005 

 

6. Az intézmény férőhelyeinek száma: 99 fő.  

Csoportok száma: 3 csoport. A csoportok átlaglétszáma 20 fő, maximális létszáma 33 

fő. 

 

7. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:  

óvodai nevelés 

 

7.1. Óvodai nevelési feladatokat ellátó közintézményként közfeladata részletezve: 

7.1.1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 25. § alapján az óvoda a 

gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai 

nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak 

szerint - a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. A gyermek - ha e 

törvény másképp nem rendelkezik - abban az évben, amelyben az ötödik életévét 

betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt 

venni. Az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvoda a 

szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni 

ellátásával összefüggő feladatainak. Az e törvényben meghatározott óvodai feladatok 

ellátásához igénybe vehető heti időkeret ötven óra, melyet indokolt esetben meg kell 

növelni a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges idővel. 

A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a hetedik 

életévét betölti. Abban az évben, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti, akkor 

kezdhet újabb nevelési évet az óvodában, ha augusztus 31. után született, és a nevelési 

tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy nevelési 

évig maradjon az óvodában. A nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs 

bizottság ilyen javaslatot a szülő kérésére és az óvoda nevelőtestületének 

egyetértésével tehet. A nevelőtestület egyetértését a nevelési tanácsadó, illetve a 

szakértői és rehabilitációs bizottság a gyermek, tanuló vizsgálatának megkezdése előtt 

szerzi be. A nevelési tanácsadó, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság - 

szakvéleményének megküldésével - értesíti a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási 

hely szerint illetékes jegyzőt, ha javasolja, hogy a gyermek további egy évig óvodai 

nevelésben vegyen részt. 

7.1.2. A közoktatásról szóló törvény 1993. évi LXXIX. törvény 25. § alapján a 

gyermekek rendszeres nevelése. 

A közoktatásról szóló törvény 121. § 29. pontja értelmében vállalja azon sajátos 

nevelési igényű gyermek nevelését, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján  

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,  

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 

küzd. 
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8.  A költségvetési szerv alaptevékenysége:   

 

 8.1. Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 

 851020   Óvodai nevelés   

 

8.2. Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

- logopédiai szolgáltatás/ellátás,  

- fejlesztő tevékenység,  

- gyógytestnevelés ellátása, 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

- logopédiai szolgáltatás/ellátás,  

- fejlesztő tevékenység,  

- gyógytestnevelés ellátása, 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

 

9. A költségvetési szervnek vállalkozási tevékenysége: nincs. 

 

10.  A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Kakucs község közigazgatási 

területe.  

10.1.  Az intézmény a környező településekről történő beiratkozást is befogadhatja, 

amennyiben az a kötelezően ellátandó körzet biztonságos ellátását nem veszélyezteti, 

illetve osztálybontást nem tesz szükségessé. 

 

11.  A költségvetési szerv jogállása:  Önálló jogi személy.  

 11.1. Gazdálkodási besorolása:   önállóan működő költségvetési szerv. 

11.2. A feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő, az 

előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű, önálló 

bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv.  

 11.3. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Kakucs Község Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatal látja el. 

 

12.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

12.1. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 

12.2. A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon 

történik.  

12.3. A költségvetési szerv vezetője magasabb vezetői megbízással rendelkező 

közalkalmazott, tekintetében a munkáltatói jogokat Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Kakucs község Polgármestere 

gyakorolja.  

12.4. A költségvetési szerv 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.  A költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó jogviszonyok megjelölése: 

A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, 

munkaviszony, illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 
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14.  A költségvetési szerv alapfeladatának jellemzőit tartalmazó intézményi nevelési, 

pedagógiai program fenntartói jóváhagyása: 

  a 48/2010. számú képviselő-testületi határozattal történt 2010. június 10-én. 

 

15.  A közintézmény feladatainak ellátására szolgáló vagyon:  

15.1.  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. 

15.2.   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. 

15.3.  Az intézmény jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító 

anyagi lehetőségeinek függvényében fedezi. 

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

használhatja fel.  

15.5.  Az intézmény épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan 

forgalomképes, azzal az Önkormányzat a mindenkor hatályos vagyonrendeletében 

foglaltak szerint rendelkezik. Az iskola rendelkezésére álló vagyontárgyakat az 

intézmény nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon felhasználhatja, de nem 

idegenítheti, és nem terhelheti meg azokat. 

 

Záradék 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapító Okirat módosítását a 89/2012. 

(07. 19.), s az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot a 90/2012. (07. 19.) számú 

határozatával, a 2012. július 19-ei ülésén hagyta jóvá. 

 

 

 

5. Napirendi pont: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló helyi rendelet 

módosítása 

 

 

/A képviselőknek megküldött előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi./ 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

A szociális rendeletünk módosítására a Jogi és Szociális Bizottság tett javaslatot. Kérem az 

előterjesztés megvitatását és a rendelet megalkotását. 

 

A képviselők a rendeletmódosítási javaslattal egyetértettek. 

 

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

alábbi rendeletet alkotta: 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2012. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  

20/2010. (XII. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 20/2010. (XII. 07.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § A Rendelet 10. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 

(1) A szociális ügyekben eljáró Bizottság átmeneti segélyt állapíthat meg a létfenntartást 

veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő, szociálisan rászorult személyek részére. 

 

(2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, 

illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként 

jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. 

 

(3) Átmeneti segélyben elsősorban azt a személyt vagy családot lehet részesíteni, akinek 

családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

150%-át, egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg. 

 

(4) Az egyszeri átmeneti segély összege 2.000,-Ft-nál kevesebb nem lehet, és minden kérelem 

megítélése egyedi. 

 

(5) A kérelmező köteles a vele egy háztartásban élők vagyoni, jövedelmi viszonyairól 

nyilatkozni, azokat igazolni. A kérelmező által benyújtott jövedelem-nyilatkozathoz minden 

esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. Ezek különösen a következők 

lehetnek: a munkáltató által kiadott kereseti igazolás, rendszeres pénzellátásoknál az azt 

megalapozó határozat, vagy a kifizetésről szóló igazoló szelvény (pl.: nyugdíjszelvény), 

egyéb jövedelmeknél az azokat megalapozó határozat, kifizetési bizonylat, igazolás, stb. 

Vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolását a kérelem benyújtását megelőző gazdasági 

év személyi jövedelemadó alapjáról. Amennyiben a kérelmező, illetve vele közös 

háztartásban élő nagykorú személy nem rendelkezik jövedelemmel, - kivéve, ha nappali 

tagozatos tanuló és ezt iskolalátogatási igazolással igazolja - úgy köteles kérelméhez csatolni 

a munkaügyi központ igazolását, hogy álláskeresőként nyilvántartják. 

 

(6) Mellőzni kell a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a 

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

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

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

 

(7) Az átmeneti segély iránt benyújtott kérelem elutasítható, amennyiben a család, illetve az 

egyedülálló személy: 

a) bérpótló juttatásban/foglalkoztatást helyettesítő támogatásba,n 

b) rendszeres szociális segélyben, 

c) ápolási díjban, 

d) lakásfenntartási támogatásban, 

e) időskorúak járadékában, vagy 
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f) közmunkán munkabérben részesül,  

g) a kérelemhez az (5) bekezdésében előírtakat nem csatolja, illetve 

h) aki nyilatkozatában valótlan adatokat közöl. 

 

(8) A Képviselő-testület állapíthat meg átmeneti segélyként, pénzintézeti tevékenységnek nem 

minősülő - kamatmentes kölcsön formájában nyújtható - támogatást. 

 

(9) A polgármester átmeneti segélyt állapíthat meg a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli 

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

betegség, gyógyszerkiváltás), akiknek azonnali segítségre van szüksége a rendkívüli esetre 

tekintettel. 

 

2. § (1) A Rendelet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.  

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

történő – kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

                          

Szalay István sk.                                           Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester                                  jegyzői feladatok ellátásával 

megbízott aljegyző 

 

 

6. Napirendi pont: Az Önkormányzat 2012. II. és III. negyedévi likviditási tervének 

ismertetése 

 

Szalay István polgármester:  
 

A megküldött határozati javaslatban foglaltak szerint Bárányné Benkovics Edina gazdasági 

vezető elkészítette az Önkormányzat 2012. II. és III. negyedévi likviditási terveit, kérjük azok 

megtárgyalását és elfogadását. 

 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

91/2012. (07. 19.) számú Határozata:  

Önkormányzat 2012. II. negyedévi likviditási tervéről  
 

Önkormányzat összesített költségvetési 

bevételei       

Megnevezés  Április   Május   Június  

a) irányító szerv költségvetéséből kapott 

támogatás /a b) pont szerinti kivétellel 
      

b) működési és felhalmozási célú 

támogatásértékű bevétel, amelyből: 
         37 858 083 Ft     12 770 083 Ft     12 770 083 Ft  

     ba) elkülönített állami pénzalapból        

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi 

alapjaiból                  918 833 Ft          918 833 Ft          918 833 Ft  

     bc) helyi önkormányzattól                 598 750 Ft          598 750 Ft          598 750 Ft  

     bd) nemzetiségi önkormányzattól         
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     be) többcélú kistérségi társulástól        

     bf) jogi személyiségű társulástól        

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az 

államháztartás központi alrendszerén belülről 

kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 
         25 088 000 Ft      

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat 

bevételeként elszámolható összegből 
      

     bi) központi költségvetés előirányzat-

módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető 

előirányzatából          11 252 500 Ft     11 252 500 Ft     11 252 500 Ft  

c) közhatalmi bevétel             6 232 000 Ft       6 232 000 Ft    

d) intézményi működési bevétel            4 592 083 Ft       4 592 083 Ft       4 592 083 Ft  

e) felhalmozási bevétel          28 458 000 Ft      

f) működési és felhalmozási célú átvett 

pénzeszköz            1 088 500 Ft       1 088 500 Ft       1 088 500 Ft  

g) az előző évi működési és felhalmozási célú 

maradvány átvétele (amely nem az átvevő 

költségvetési maradványából származik) 
      

h) hitel       

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási 

maradvány alaptevékenység ellátására történő 

igénybevétele/       

        

összesített költségvetési kiadásai       

Megnevezés  Április   Május   Június  

a) működési költségvetés           27 700 833 Ft     27 700 833 Ft     27 700 833 Ft  

      aa) személyi jellegű kiadások          10 520 333 Ft     10 520 333 Ft     10 520 333 Ft  

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó 
           3 050 917 Ft       3 050 917 Ft       3 050 917 Ft  

      ac) dologi jellegű kiadások                                                              9 165 083 Ft       9 165 083 Ft       9 165 083 Ft  

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai               2 201 833 Ft       2 201 833 Ft       2 201 833 Ft  

      ae) egyéb működési célú kiadások                2 762 667 Ft       2 762 667 Ft       2 762 667 Ft  

      af) működési célra átadott pénzeszközök                             - Ft                        - Ft                      - Ft  

b) felhalmozási költségvetés                                                                 1 490 000 Ft       5 518 000 Ft            67 000 Ft  

      ba) intézményi beruházások                369 000 Ft       1 778 000 Ft    

      bb) felújítások         1 810 000 Ft    

      bc) kormányzati beruházások                              - Ft                        - Ft                      - Ft  

      bd) lakástámogatás                              - Ft                        - Ft                     - Ft  

      be) lakásépítés                              - Ft                        - Ft                     - Ft  

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                1 121 000 Ft       1 930 000 Ft            67 000 Ft  

      bg) felhalmozási célra átadott 

pénzeszközök                             - Ft                        - Ft                        - Ft  

c) hitelek                6 819 750 Ft       6 819 750 Ft       6 819 750 Ft  

        

Önkormányzat nevében végzett       

Megnevezés  Április   Május   Június  

a) beruházási kiadások beruházásonként               369 000 Ft       5 518 000 Ft                        - Ft  
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aa) Rendezési terv módosítás        1 778 000 Ft    

ab) Óvoda bővítés előkészítő munkái          

ac) Pénzügyi Szoftver                                                                                       369 000 Ft      

ad) Áfa                                                                                                     

ae) Szennyvíztelep-bővítés előkészítő munkái                                        1 810 000 Ft    

af) Földvásárlás                                                                                       1 930 000 Ft    

b) felújítási kiadások felújításonként:        

ba) Egészségház felújítása                                                                    

        

lakosságnak juttatott támogatási, szociális       

Megnevezés  Április   Május   Június  

a) Rendszeres szociális segély               282 167 Ft          282 167 Ft          282 167 Ft  

b) Időskorúak járadéka                    2 667 Ft               2 667 Ft              2 667 Ft  

c) Lakásfenntartási támogatás                  53 083 Ft             53 083 Ft            53 083 Ft  

d) Ápolási díj               154 917 Ft          154 917 Ft          154 917 Ft  

e) Átmeneti segély            6 182 500 Ft       6 182 500 Ft       6 182 500 Ft  

f) Temetési segély                  41 667 Ft             41 667 Ft            41 667 Ft  

g) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás               837 417 Ft          837 417 Ft          837 417 Ft  

h) Közgyógyellátás                  45 000 Ft             45 000 Ft            45 000 Ft  

i) Lakástámogatás               166 667 Ft          166 667 Ft          166 667 Ft  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: gazdasági vezető 

 

 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

92/2012. (07. 19.) számú Határozata:  

Önkormányzat 2012. III. negyedévi likviditási tervéről  
 

Önkormányzat összesített költségvetési bevételei       

Megnevezés  Július   Augusztus   Szeptember  

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 

/a b) pont szerinti kivétellel 
      

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű 

bevétel, amelyből: 
   12 770 083 Ft    12 770 083 Ft     12 770 083 Ft  

     ba) elkülönített állami pénzalapból        

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból            918 833 Ft         918 833 Ft          918 833 Ft  

     bc) helyi önkormányzattól           598 750 Ft         598 750 Ft          598 750 Ft  

     bd) nemzetiségi önkormányzattól         

     be) többcélú kistérségi társulástól        

     bf) jogi személyiségű társulástól        
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     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás 

központi alrendszerén belülről kapott EU-s 

forrásból származó pénzeszközből 
      

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként 

elszámolható összegből 
      

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási 

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 
   11 252 500 Ft    11 252 500 Ft     11 252 500 Ft  

c) közhatalmi bevétel        6 232 000 Ft     15 582 000 Ft  

d) intézményi működési bevétel      4 592 083 Ft      4 592 083 Ft       4 592 083 Ft  

e) felhalmozási bevétel          813 000 Ft    

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz      1 088 500 Ft      1 088 500 Ft       1 088 500 Ft  

g) az előző évi működési és felhalmozási célú 

maradvány átvétele (amely nem az átvevő 

költségvetési maradványából származik) 
      

h) hitel     50 000 000 Ft    

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási 

maradvány alaptevékenység ellátására történő 

igénybevétele/ 
      

        

összesített költségvetési kiadásai       

Megnevezés  Július   Augusztus   Szeptember  

a) működési költségvetés     27 700 833 Ft    27 700 833 Ft     27 700 833 Ft  

      aa) személyi jellegű kiadások    10 520 333 Ft    10 520 333 Ft     10 520 333 Ft  

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
     3 050 917 Ft      3 050 917 Ft       3 050 917 Ft  

      ac) dologi jellegű kiadások                                                        9 165 083 Ft      9 165 083 Ft       9 165 083 Ft  

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai         2 201 833 Ft      2 201 833 Ft       2 201 833 Ft  

      ae) egyéb működési célú kiadások          2 762 667 Ft      2 762 667 Ft       2 762 667 Ft  

      af) működési célra átadott pénzeszközök                       - Ft                     - Ft                      - Ft  

b) felhalmozási költségvetés                                                                            - Ft                    - Ft       1 500 000 Ft  

      ba) intézményi beruházások           1 500 000 Ft  

      bb) felújítások        

      bc) kormányzati beruházások                        - Ft                     - Ft                     - Ft  

      bd) lakástámogatás                        - Ft                     - Ft                     - Ft  

      be) lakásépítés                        - Ft                     - Ft                     - Ft  

      bf) egyéb felhalmozási kiadások           

      bg) felhalmozási célra átadott pénzeszközök                       - Ft                     - Ft                     - Ft  

c) hitelek          6 819 750 Ft      6 819 750 Ft       6 819 750 Ft  

        

Önkormányzat nevében végzett       

Megnevezés  Július   Augusztus   Szeptember  

a) beruházási kiadások beruházásonként                       - Ft                   - Ft       1 500 000 Ft  

aa) Rendezési terv módosítás       

ab) Óvoda bővítés előkészítő munkái             1 500 000 Ft  

ac) Pénzügyi Szoftver                                                                               
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ad) Áfa                                                                                                     

ae) Szennyvíztelep-bővítés előkészítő munkái                                       

af) Földvásárlás                                                                                      

b) felújítási kiadások felújításonként:        

ba) Egészségház felújítása                                                                    

        

lakosságnak juttatott támogatási, szociális       

Megnevezés  Július   Augusztus   Szeptember  

a) Rendszeres szociális segély         282 167 Ft         282 167 Ft          282 167 Ft  

b) Időskorúak járadéka              2 667 Ft             2 667 Ft              2 667 Ft  

c) Lakásfenntartási támogatás            53 083 Ft           53 083 Ft            53 083 Ft  

d) Ápolási díj         154 917 Ft         154 917 Ft          154 917 Ft  

e) Átmeneti segély      6 182 500 Ft      6 182 500 Ft       6 182 500 Ft  

f) Temetési segély            41 667 Ft           41 667 Ft            41 667 Ft  

g) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás         837 417 Ft         837 417 Ft          837 417 Ft  

h) Közgyógyellátás            45 000 Ft           45 000 Ft            45 000 Ft  

i) Lakástámogatás         166 667 Ft         166 667 Ft          166 667 Ft  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: gazdasági vezető 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

Ennél a napirendi pontnál megjegyzem, hogy nem a likviditással van a gond, hanem azzal, 

hogy nincs pénzünk. Az egy havi nettó bér, amit az Önkormányzat dolgozóinak ki kell fizetni, 

az 7 millió forint, a szociális ellátások és a közmunkásoknak fizetendő bér pedig 3 millió 

forint, ehhez képest kapunk havonta az államtól 6-8 millió forintot. Minden hónapban 2-4 

milliót mellé kell raknunk saját erőből, s akkor még nem is számoltuk a dologi kiadásokat. 

Nem is lenne gond, hogy miből tesszük hozzá az önerőt, ha idejében, meg valójában is 

beérkeznének a kivetett adók. Hiába küldünk ki egy-egy esetben több felszólítást, majd 

fenyegetést, hogy bírságolunk, ha nem fizet, vagy kivonatjuk a gépjárművét a forgalomból, 

csak nagy-nagy nehézségek árán tudunk bármit is elérni.  

 

Az elmúlt időszak pályázati eljárásai keretében lezajlott beruházások közül a szeméttelep 

rekultivációja és a mezőgazdasági út felújítása után megkaptuk már az állami támogatást, a 

könyvtárnál is, csak ott 3 millióval kevesebbet, viszont az egészségház tavalyi felújítása után 

még mindig várjuk a megítélt támogatást. Mindenféle indokra való hivatkozással húzzák-

halasztják a kifizetést. Ezzel „mindössze” annyi a gond, hogy a vállalkozó megelőlegezte a 

költségeket, felújította az épületet, a neki járó pénzt meg nem tudjuk miből kifizetni. Ez a 

helyzet nagyon kellemetlen nekünk. 

A könyvtár épülete készen van, viszont a gázellátás még nem megoldott.  

Az óvodabővítésre benyújtott pályázatról még semmi hírt nem kaptunk. 

Az M5-ös melletti AKA-beruházással 3 hónapos csúszásban vagyunk, mert még mindig 

folyik a terület művelésből való kivonásának, illetve megosztásának eljárása.  

Az autópálya mögötti 40 hektáros területünk értékesítésének ügye még nincs lezáródva, 

érdeklődik utána a vásárló, itt is „csak” a pénz hiányzik.  

Ha ez az üzlet meghiúsul, akkor súlyos mínuszokkal fogjuk zárni az évet, ha viszont összejön, 

akkor minden gondunk megoldódik jó előre.  
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7. Napirendi pont: Döntés a Kakucsi Roma Nap támogatásáról 

 

Oláh József képviselő: 
 

A PEMEROSZ és a Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. július 21-én Kakucson 

Roma Napot kíván tartani, melynek előzetes költségbecslése: 829.000,-Ft.  

A Nemzetiségi Önkormányzatunk kapott az államtól 524 ezer forint feladatalapú támogatást, 

amiből 250.000,-Ft-ot a Roma Napra csoportosítunk át. 

Az Országos Roma Önkormányzat is hozzájárul a költségekhez, de ez is csak ma derült ki. 

Vállalkozóktól, helyi lakosoktól is kaptunk támogatást. Nagyon sok helyen kilincseltünk, 

hogy összejöjjön rá a pénz.  

Viszont ahhoz, hogy a teljes költséget fedezni tudjuk, szükségünk lenne még 150.000,-Ft 

önkormányzati támogatásra. Ha ezt az összeget nem kapjuk meg, le kell mondanunk - két 

nappal a rendezvény előtt - valamelyik programot. 

15. éve minden évben megrendezzük Kakucson a romanapot. Akárhogy számolunk, a 

település egyik legnagyobb tömeget megmozgató rendezvényévé alakult át. Mivel a „híd” 

szerepét is betölti a többség és a kisebbség között, szükség van az ilyen rendezvényekre. 

  

Szalay István polgármester:  
 

Mint képviselő, Te is tudod, hogy pénzünk az nincs. Sem a romanapra, sem a közvilágításra, 

sem másra. De mindent valahogy meg kell oldanunk. Ez a rendezvény hagyományokra épül, 

mindenképpen fenn kell tartanunk. A 150 ezer forint, amit kértek, nem menti meg az 

Önkormányzatot akkor sem, ha nem adjuk meg. 

 

Aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat támogassa a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot a 

Roma Nap lebonyolítása miatt 150.000,-Ft-tal, szavazzon. 

 

Oláh József képviselő: 

 

Bejelentem, hogy mint a Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja, a szavazásnál 

tartózkodni fogok. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

93/2012. (07. 19.) számú Határozata:  

a Kakucsi Roma Nap támogatásáról 

 

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

2012. július 21-én megtartandó Kakucsi Roma Nap költségeihez 150.000,-Ft-tal járul hozzá a 

folyószámlahitel-keret terhére, mely összeggel települési Önkormányzat a Kakucsi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatot támogatja. 

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: 2012. július 21. 
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8. Napirendi pont: Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanrész haszonkölcsönbe adásáról a 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére 

 

Szalay István polgármester:  
 

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság körzeti megbízotti iroda működtetése céljából 

haszonkölcsönbe kívánja venni a körzeti megbízottunk által jelenleg is használt - a 

Polgármesteri Hivatal alagsorában lévő 9,6 m
2
-es - irodahelyiséget, melyhez kérik, hogy 

fogadja el a testület a határozati javaslat mellékletében megszövegezett és az előterjesztésben 

megküldött szerződéstervezetet. 

 

A képviselők a szerződéstervezetben foglaltakat elfogadták. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

94/2012. (07. 19.) számú Határozata:  

Körzeti megbízotti iroda haszonkölcsönbe adásáról  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Szalay István 

polgármester úr az Önkormányzat nevében kösse meg Dr. Simon Tamás r. dandártábornok 

rendőrségi főtanácsos mb. Pest megyei rendőrfőkapitány úrral az Önkormányzat tulajdonában 

lévő, Kakucs belterület 569 helyrajzi számon nyilvántartott, a természetben: 2366 Kakucs, Fő 

utca 20. szám alatt található – Polgármesteri Hivatal megnevezésű - ingatlan alagsorában lévő 

9,6 m
2
 alapterületű helyiségre vonatkozó haszonkölcsön szerződést a határozat mellékletében 

foglaltaknak megfelelően. 

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: 2012. augusztus 31. 

 
A 94/2012. (07. 19.) KT. határozat melléklete: 

 

Haszonkölcsön szerződés 

nem lakás céljára szolgáló helyiségre 

 

amely létrejött egyrészről 

Kakucs Község Önkormányzata (székhelye: 2366 Kakucs, Fő út 20., adószáma: 15734659-

2-13, KSH jelzőszáma: 1332230, képviseletében: Szalay István polgármester), mint 

haszonkölcsönbe adó (a továbbiakban: Kölcsönadó),  

 

másrészről a 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6., adószáma: 

15720120-2-51; törzskönyvi azonosító száma: 720124; képviseletében: Dr. Simon Tamás r. 

dandártábornok rendőrségi főtanácsos mb. megyei rendőrfőkapitány), mint haszonkölcsönbe 

vevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő), továbbiakban együttesen: Felek között alulírott napon 

az alábbi feltételekkel. 



32 

 

  

I.  A szerződés tárgya 
      

1. Kölcsönadó kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezi a Dabasi Körzeti Földhivatalnál 

felvett, Kakucs belterület 569 helyrajzi számon nyilvántartott, a természetben: 2366 

Kakucs, Fő utca 20. szám alatt található, 505 m
2
 alapterületű, Polgármesteri Hivatal 

megjelölésű ingatlan, melynek alagsorában található 9,6 m
2
 alapterületű helyiség (a 

továbbiakban: Ingatlan). Az Ingatlan alaprajza jelen szerződés elválaszthatatlan 1. számú 

mellékletét képezi. 

  

2. Kölcsönadó haszonkölcsönbe adja, Kölcsönvevő pedig haszonkölcsönbe veszi az 1. 

pontban megjelölt Ingatlant körzeti megbízotti iroda működtetése céljából. 

 

3. Kölcsönadó az Ingatlant ingyenesen bocsátja Kölcsönvevő rendelkezésére. A Kölcsönadó 

által nyújtott haszonkölcsön támogatásnak tekintendő, amelynek értéke bruttó 10.000,-Ft/hó, 

azaz tízezer Ft/hó. 

 

4. A Kölcsönvevő vállalja az Ingatlan fenntartásával járó üzemeltetési költségek (víz-, 

elektromos áram-, gázfogyasztás díjtételei) megfizetését a szerződés teljes időtartama alatt. 

 

II. A szerződés időtartama 

 

5. Felek jelen szerződést 2012. szeptember 01. napjától kezdődően 2017. augusztus 31. 

napjáig terjedő határozott időre kötik. A felek a határozott időtartam lejárta előtt 3 hónappal 

egyeztetnek arra vonatkozóan, hogy kívánnak-e újabb szerződést kötni. 

 

6. Kölcsönvevőnek az Ingatlan használatával kapcsolatos jogai és kötelezettségei attól a 

naptól kezdődően állnak fenn, amikor Kölcsönadó az Ingatlant részére birtokba adta. A 

birtokba adásról Felek külön jegyzőkönyvet készítenek.  

 

III. Általános rendelkezések 

 

7. Jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott Ingatlan Kölcsönvevő részére történő 

haszonkölcsönbe adására Kölcsönvevő jogszabályban foglalt alapfeladatai ellátásának 

támogatása céljából kerül sor, Kölcsönvevő kizárólag e feladatai ellátása érdekében, 

közérdekből használhatja az Ingatlant, körzeti megbízotti iroda működtetése céljából. Ettől 

eltérő tevékenységet csak Kölcsönadó előzetes, írásbeli hozzájárulásával végezhet.  

 

8. Kölcsönadó kijelenti, hogy az Ingatlan Kölcsönvevő részére történő ingyenes használatba 

adása önkormányzati alapfeladatai ellátását nem akadályozza, nem korlátozza.  

 

9. Kölcsönadó szavatol azért, hogy az Ingatlan a haszonkölcsön teljes időtartama alatt 

rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen, továbbá azért, hogy harmadik személynek nincs 

az Ingatlanra vonatkozóan olyan joga, amely Kölcsönvevőt az Ingatlan használatban 

korlátozná vagy akadályozná. 

 

10. Kölcsönvevő kijelenti, hogy az Ingatlant megtekintett és műszakilag is megvizsgált 

állapotban veszi birtokba. 

 

11. Felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlant kizárólag Kölcsönvevő használhatja, azt 
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harmadik személy használatába nem adhatja, azt nem idegenítheti el. 

 

12. Kölcsönvevő az Ingatlant jelen szerződésnek megfelelően, rendeltetésszerűen, környezete 

szükségtelen zavarása nélkül használhatja, az Ingatlanra vonatkozó tűzvédelmi, 

balesetvédelmi előírások betartása mellett.  

 

13. Kölcsönvevő viseli a jogosulatlan vagy rendeltetésellenes használatból eredő károkat és 

költségeket. 

 

14. Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy az Ingatlanban bármilyen átalakítást, bővítést, illetve 

nem a fenntartás, karbantartás, felújítás körébe tartozó építési munkát kizárólag a Kölcsönadó 

előzetes írásbeli hozzájárulásával, építéshatósági engedély birtokában végezhet.  

 

15. Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy az általa folytatni kívánt tevékenység végzéséhez 

esetlegesen szükséges átalakítási-, valamint felújítási, karbantartási munkákat a saját 

költségére köteles elvégezni, illetőleg elvégeztetni. Kölcsönadótól ezek megtérítését nem 

követelheti. 

 

16. Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy az esetlegesen felmerülő rágcsáló-, illetőleg kártevő-

mentesítést is saját költségén köteles elvégeztetni. 

 

17. Kölcsönvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az Ingatlan előtti területet, illetőleg az 

épület udvarát tisztán tartja.  

 

18. Kölcsönvevő jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Kölcsönadó 

a szerződés időtartama alatt a rendeltetésszerű és szerződésszerű használatot évente egy 

alkalommal, előre egyeztetett időpontban, az Ingatlanban folytatott tevékenység szükségtelen 

zavarása nélkül ellenőrizze.  

 

IV. 

A szerződés megszűnése 

 

19. Jelen szerződés megszűnik az 5. pontban meghatározott idő elteltével, valamint ha azt a 

Felek közös megegyezéssel írásban megszüntetik, továbbá, ha az arra jogosult a másik félhez 

intézett írásbeli nyilatkozatával, rendkívüli felmondással megszünteti.  

 

20. Kölcsönadó rendkívüli - azonnali hatályú - felmondásra jogosult, ha a Kölcsönvevő az 

Ingatlant rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja, továbbá ha 

engedély nélkül 3. személy használatába adja. A rendkívüli felmondás előfeltétele a 

szerződésszegést elkövető fél írásban történő felszólítása a szerződésszegő magatartás 

abbahagyására határidő kitűzésével, mely határidő eredménytelenül telik el 

 

21. Kölcsönvevő (cserehelyiség biztosítása nélkül) a szerződés megszüntetése esetén 8 napon 

belül, a határozott idejű szerződés megszűnése esetén a határozott idő utolsó napjáig köteles 

az Ingatlant saját költségén kiüríteni és rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta 

állapotban, a birtokbaadási jegyzőkönyv szerinti eredeti felszereltséggel Kölcsönadónak 

átadni. Kölcsönvevő jogosult az általa felszerelt berendezési tárgyakat az Ingatlan állagának 

sérelme nélkül leszerelni és elszállítani.   

 

V. 
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Egyéb rendelkezések 

 

22. Felek megállapodnak abban, hogy Kölcsönadó jelen szerződéssel kapcsolatos 

jognyilatkozatait Kölcsönvevő részére a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági 

Igazgatósága 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56. címre küldi meg.  

 

23. A postai úton megküldött jognyilatkozatokat a kézbesítés megkísérlésének napján 

kézbesítettnek, ugyanakkor annak tartalmát közöltnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt 

megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az 

a feladóhoz "nem kereste" jelzéssel érkezett vissza), vagy (az a feladóhoz "elköltözött", vagy 

"a címzett ismeretlen" jelzéssel érkezett vissza) az iratot a postai kézbesítés második 

megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek, annak tartalmát pedig 

közöltnek kell tekinteni.  

 

24. Felek kötelesek a címadataikban bekövetkezett változásokat a változást követő 8 (nyolc) 

napon belül egymás felé jelezni.  

 

25. Felek kijelentik, hogy vitás kérdések felmerülése esetén törekednek a békés, perek kívüli 

egyezségre, amennyiben azonban peren kívüli megegyezés nem jön létre, úgy a jogvitát bírói 

úton rendezik.  

 

26. Kölcsönadó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy 

Magyarországgal szemben fennálló köztartozása nincs, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a 

támogatás tényét – adataival együtt (név, székhely, ajándék értéke, célja) – Kölcsönvevő a 

honlapján 3 évig közzétegye.  

 

27. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírást követő napon lép hatályba. 

 

28. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, 

valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a 

Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, továbbá a belügyminiszter irányítása alatt 

álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok 

elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 26/2010. (XII. 29.) BM utasítás 

szabályai az irányadóak.  

 

29. A jelen szerződés megkötése a Képviselő-testület 94/2012. (07. 19.) határozata alapján 

történt. 

 

30. Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

31. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, egy példány 3 számozott oldalból és 31 

pontból áll, mely szerződésből 2 eredeti példány Kölcsönadót, 4 eredeti példány 

Kölcsönvevőt illeti. 

 

 

Kakucs, 2012. ………………………  Budapest, 2012. ……………………….. 

 

 

          



35 

 

…………………………………   ………………………………………… 

Szalay István                                              Dr. Simon Tamás r. dandártábornok 

polgármester                                               rendőrségi főtanácsos 

                                                    mb. megyei főkapitány  

Kölcsönadó                 Kölcsönvevő 

                    

Ellenjegyzem:  

       ………………………………… 

       PMRFK Gazdasági Igazgatóság 

         

       ………………………………… 

       PMRFK Hivatal Jogi Csoport 

 

 

A szerződés 1. pontjának melléklete: 
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9. Napirendi pont: A Polgármesteri  Hivatal  Alapító Okiratának módosítása 

 

/A képviselőknek megküldött előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi./ 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására tett előterjesztés 

megvitatását és elfogadását. 

 

A képviselő-testület tagjai nem tettek észrevételt az Alapító Okirat módosítására tett 

javaslatra. 

 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

95/2012. (07. 19.) számú Határozata:  

a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

1/2012. számú módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal részére a 

100/2000.  (12. 28.) Kt. Határozattal kiadott, majd többször módosított Alapító Okiratot az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

I. Az Alapító Okirat bevezető rendelkezése helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8. § (1) bekezdése b) pontjában foglaltak alapján, az önkormányzat működtetésével, 

valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátására egységes hivatalt hozott létre, amely helyi önkormányzati 

költségvetési szerv. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (1) - (2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi -

egységes szerkezetbe foglalt - Alapító Okiratot adja ki.” 

 

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

 

„1. A költségvetési szerv neve:    Kakucs Község Önkormányzata 

        Polgármesteri Hivatala 

 

1.1. rövidített neve:    Polgármesteri Hivatal Kakucs” 

 

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

 

„3. A költségvetési szerv jogelődje:  Kakucs Községi Tanács Hivatala”  

 

IV. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
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„4.   A költségvetési szerv alapadatai:      

4.1. törzskönyvi azonosítója:   441267 

4.2. adószáma:     15441269-2-13 

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” 

 

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

 

„5. A költségvetési szerv 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.” 

 

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

 

„6. A költségvetési szerv alapítója, fenntartója, irányító szervének neve, 

székhelye: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő u. 20.” 

 

VII. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiakat tartalmazza: 

 

8. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a közfeladataként meghatározottak 

ellátása. 

8.1. Az alaptevékenység feladatai részletezve: 

8.1.1. Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatai: az önkormányzati 

testületi szervekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok, az önkormányzati 

képviselők munkájának segítése, a belső munkaszervezési teendők. Előkészíti és 

végrehajtja a testületi szervek önkormányzati döntéseit. 

8.1.2. Államigazgatási feladatok: ellátja a központi állami szervek megbízásából az 

önkormányzat számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az 

államigazgatási feladatokat, előkészíti döntésre az államigazgatási ügyeket és 

gondoskodik e döntések végrehajtásának megszervezéséről.  

8.1.3. Ellátja Kakucs Község Önkormányzata alábbiakban felsorolt önállóan működő 

költségvetési szerveinek pénzügyi-gazdálkodási feladatait:  

a) Általános Iskola, b) Kökörcsin Óvoda, c) Kakucsi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat,  d) Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

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

 

„9. Államháztartási szakágazati besorolása: 

841105 Általános közigazgatás, helyi önkormányzatok, valamint többcélú 

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

 

Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

Szakfeladat Tevékenység megnevezése 

841112 Önkormányzati jogalkotás 
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841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 Országos, települési és területi kisebbségi  

önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése 

841173 Statisztikai tevékenység 

882111 Rendszeres szociális segély 

882112 Időskorúak járadéka 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

882202 Közgyógyellátás 

890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

 

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

 

„10.  Az intézmény vagyona:  

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.” 

 

X. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„11. A vagyon feletti rendelkezés joga:  

11.1.   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. 

11.2.  Az intézmény jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító 

anyagi lehetőségeinek függvényében fedezi. 

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

használhatja fel.  

11.4.  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.” 

 

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

 

„12. Vállalkozási tevékenysége: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem 

folytat.” 

 

XII. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
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„13. Illetékessége, működési köre: Kakucs község közigazgatási területe” 

 

XIII. Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

   

„15. Vezetőjének megbízási rendje: 

A Polgármesteri Hivatal vezetője a jegyző. A Képviselő-testület - pályázat alapján - a 

jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. 

A kinevezés határozatlan időre szól.” 

 

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

 

„16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási viszonyok megjelölése: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya közszolgálati jogviszony, melyre a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a 

jogviszonya munkavállaló, melyre nézve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.” 

 

XV. Az Alapító Okirat 17. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„17. A gazdálkodásukat tekintve a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó önállóan 

működő költségvetési szervek:  

a)   Általános Iskola, Kakucs, Hősök tere 7. 

b)   Kökörcsin Óvoda, Kakucs, Székesi út 3.” 

 

XVI. Az Alapító Okirat végére az alábbi szövegrész kerül: 

„Záradék 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapító Okirat módosítását a 

95/2012. (07. 19.), s az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot a 96/2012. (07. 19.) 

számú határozatával, a 2012. július 19-ei ülésén hagyta jóvá.” 

 

XVII. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 

tartalommal érvényesek. 

 

XVIII.  A Képviselő-testület felhatalmazza 

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

nevében írja alá,  

- a gazdasági vezetőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba történő változás-bejelentést a 

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

 

Felelős: polgármester, gazdasági vezető  

Határidő: azonnal és a határozatban foglaltak szerint 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

96/2012. (07. 19.) számú Határozata:  

a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról 
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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.) sz. képviselő-testületi határozatokkal módosított, és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

Felelős:   jegyző  

Határidő: azonnal 

 

a 96/2012. (07. 19.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Polgármesteri Hivatal 

Alapító Okirata 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8. § (1) bekezdése b) pontjában foglaltak alapján, az önkormányzat működtetésével, 

valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátására egységes hivatalt hozott létre, amely helyi önkormányzati 

költségvetési szerv. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (1) - (2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi -

egységes szerkezetbe foglalt - Alapító Okiratot adja ki. 

 

1. A költségvetési szerv neve:    Kakucs Község Önkormányzata 

       Polgármesteri Hivatala 

 

1.1. rövidített neve:   Polgármesteri Hivatal Kakucs 

 

2. A költségvetési szerv székhelye:   2366 Kakucs, Fő utca 20. 

 

3. A költségvetési szerv jogelődje:  Kakucs Községi Tanács Hivatala  

 

4.   A költségvetési szerv alapadatai:      

4.1. törzskönyvi azonosítója:   441267 

4.2. adószáma:     15441269-2-13 

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. A költségvetési szerv 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. A költségvetési szerv alapítója, fenntartója, irányító szervének neve, székhelye: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő u. 20. 
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7. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:  

A települési önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok működésével, 

valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátása.  

 

8. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a közfeladataként meghatározottak ellátása. 

8.1. Az alaptevékenység feladatai részletezve: 

8.1.1. Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatai: az önkormányzati 

testületi szervekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok, az önkormányzati 

képviselők munkájának segítése, a belső munkaszervezési teendők. Előkészíti és 

végrehajtja a testületi szervek önkormányzati döntéseit. 

8.1.2. Államigazgatási feladatok: ellátja a központi állami szervek megbízásából az 

önkormányzat számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az 

államigazgatási feladatokat, előkészíti döntésre az államigazgatási ügyeket és 

gondoskodik e döntések végrehajtásának megszervezéséről.  

8.1.3. Ellátja Kakucs Község Önkormányzata alábbiakban felsorolt önállóan működő 

költségvetési szerveinek pénzügyi-gazdálkodási feladatait:  

a) Általános Iskola, b) Kökörcsin Óvoda, c) Kakucsi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat,  d) Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

9. Államháztartási szakágazati besorolása: 

841105 Általános közigazgatás, helyi önkormányzatok, valamint többcélú 

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

 

Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

Szakfeladat Tevékenység megnevezése 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 Országos, települési és területi kisebbségi  

önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése 

841173 Statisztikai tevékenység 

882111 Rendszeres szociális segély 

882112 Időskorúak járadéka 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

882202 Közgyógyellátás 

890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

 

10.  Az intézmény vagyona:  

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. 
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11. A vagyon feletti rendelkezés joga:  

11.1.   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. 

11.2.  Az intézmény jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító 

anyagi lehetőségeinek függvényében fedezi. 

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

használhatja fel.  

11.4.  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. 

 

12. Illetékessége, működési köre:  Kakucs község közigazgatási területe. 

 

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

 

14. Típus szerinti besorolása: 

a) A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv, önálló jogi 

személy. 

b) Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv. 

c) Előirányzat feletti rendelkezés tekintetében: teljes jogkörrel rendelkezik. 

   

15. Vezetőjének megbízási rendje: 

A Polgármesteri Hivatal vezetője a jegyző. A Képviselő-testület - pályázat alapján - a 

jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. 

A kinevezés határozatlan időre szól. 

 

16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási viszonyok megjelölése: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya közszolgálati jogviszony, melyre a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a 

jogviszonya munkavállaló, melyre nézve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

 

17. A gazdálkodásukat tekintve a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó önállóan 

működő költségvetési szervek:  

a)   Általános Iskola, Kakucs, Hősök tere 7. 

b)   Kökörcsin Óvoda, Kakucs, Székesi út 3. 

 

Záradék 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapító Okirat módosítását a 95/2012. 

(07. 19.), s az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot a 96/2012. (07. 19.) számú 

határozatával, a 2012. július 19-ei ülésén hagyta jóvá. 
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10. Napirendi pont: Egyebek … 

 

Szalay István polgármester: 

 

Czobák Ferencné, Kakucs, Fő utca 169. sz. alatti lakos az ingatlanára még 1996 előtt - amikor 

az Önkormányzat a szennyvízcsatorna-hálózatot fektette - igazolhatóan befizette a 

közműfejlesztési hozzájárulást, azonban nem köttetett rá a vezetékre. Czobákné az idén be 

szerette volna köttetni a csatornát, de a DAKÖV Kft. szakemberei nem találták meg az 

ingatlanához tartozó csonkot, s a hölgy sem emlékezett rá, hogy a kivitelező azt annak idején 

hova fektette le. 

Mivel a DAKÖV Kft. dolgozói hetek óta keresik a csonkot, s nem találják, minden bizonnyal 

a cég ki sem építette azt. Arra való tekintettel, hogy a hölgy befizette az önkormányzathoz a 

hozzájárulást, a csonkot nekünk kell biztosítanunk. 

A DAKÖV Kft. benyújtott egy 94.000,-Ft-os árajánlatot a csonk kiépítésére. Az árban 

25.000,-Ft összegben földmunka is szerepel, amit, ha a mi közmunkásaink is el tudnak 

végezni, akkor csak 70.000,-Ft-ba kerülne a munka. 

Mindenesetre a költségvetésben mind a 94.000,-Ft-ot különítsük el. 

 

Kérem a képviselők döntését. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

97/2012. (07. 19.) számú Határozata:  

Helyi lakos csatornabekötési kérelmének elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy az Önkormányzat kiépítteti 

Czobák Ferencné, Kakucs, Fő u. 169. sz. alatti lakos ingatlanához a szennyvízcsatorna 

csonkját, s a munkálatok ellenértékéül elfogadja a DAKÖV Kft. által benyújtott árajánlatban 

szereplő 94.000,-Ft-os összeget, melyet az ingatlanértékesítés terhére különít el a 

költségvetésben. 

A Képviselő-testület felkéri Szalay István polgármester urat, hogy a munkát a DAKÖV Kft-

től rendelje meg azzal, hogy – amennyiben a földmunkát az Önkormányzat a saját 

alkalmazottaival el tudja végeztetni – az árajánlatban szereplő, földmunkára vonatkozó 

20.000,-Ft + ÁFA összeggel csökken a végszámla összege. 

 

Felelős:   polgármester  

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

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

 

Szalay István polgármester: 

 
A Kakucs az Otthonunk Közhasznú Egyesület tervezi a település központi parkjának felújítását 

100%-os, vissza nem térítendő - akár több milliós összegre vonatkozó - pályázati támogatás 

elnyerése által. A pályázatot Goodwill Consulting Kft. készítené el 150.000 + ÁFÁ-ért, amely 

összeg a pályázat sikertelensége esetében 100%-ban visszafizetésre kerülne, amennyiben az 

elutasítás a pályázatírónak felróható formai ok miatt következik be. 

Az Egyesület azt kéri, hogy – mivel saját forrása nincs rá – az Önkormányzat előlegezze meg ezt 

az összeget. 
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A KAOKE kérelmét és az együttműködési megállapodás tervezetét Zsifu-Zsók Árpád megküldte 

a képviselők részére.  

Arra való tekintettel, hogy az Egyesület a falu parkját szeretné felújítani, s nem saját céljaihoz kér 

támogatást, javaslom, hogy a pályázat elkészítésének díját előlegezze meg az Önkormányzat, s a 

Testület határozatban döntsön az összeg elkülönítéséről. 

Kérem a véleményeket. 

 

Prohászka Csaba képviselő: 

 

Polgármester Úr! Neked jogod van 500.000,-Ft összegig saját hatáskörben bármit megrendelni, 

amiről úgy véled, hogy a település szempontjából hasznos és szükséges, ezért úgy gondolom, 

hogy az ilyen, a község érdekében kifizetendő 150.000,-Ft + ÁFA összegbe kerülő 

megrendeléshez sem kell a Testület hozzájárulása.  

Véleményem szerint írd alá a szerződést és utaltasd át a pénzt a Goodwill Kft-nek. Megbízható a 

cég, ismerem őket. A mi Kft-nknek is megírtak már 6 db pályázatot, s mind a 6 nyertes lett.  

Remélem a KAOKE is nyerni fog, s akkor még szebb és biztonságosabb lesz a központi parkunk.  

 

A képviselők egyetértettek a képviselő úr véleményével, így az ügyben határozatot nem 

hoztak.  

A Polgármester Úr biztosította az ülésen megjelent Zsifu-Zsók Árpádot, a KAOKE 

vezetőjét, hogy a pénzt átutaltatja a Kft. számlájára, így megköthetik velük a szerződést. 
 

 

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

 

Prohászka Csaba képviselő: 

 

A múltkori testületi ülésen döntöttünk, hogy az idén 2 személynek adományozunk díszpolgári 

címet az augusztus 20-ai ünnepség keretében. A kitüntetésekről szóló rendeletünk alapján a 

díjazottaknak az oklevél mellé tárgyjutalom jár, személyenként a köztisztviselői illetményalap 

kétszeresének megfelelő összegben, mely két személy esetén 154.600,-Ft-ot tesz ki. Ezt az 

összeget a költségvetésben el kell különítenünk. 

S nemcsak az ajándéktárgyaknak van költsége, hanem az ünnepségnek is. Vásárolnunk kell egy 

nagy kenyeret a szentelésre, 200 db kiscipót a megjelenteknek a kenyér ünnepe emlékéül, 

valamint az ünnepség utáni állófogadásra pogácsát, pezsgőt, üdítőt.  

A Társadalmi és Kulturális Ügyek Bizottsága a testületi ülést megelőzően ülést tartott, s 

javasolják, hogy az ajándéktárgyakra, valamint a reprezentációra különítsünk el a költségvetésben 

200.000,-Ft-ot. 

 

Szalay István polgármester: 

 
Egyetértek a Bizottság javaslatával. Kérem, hogy a képviselők határozatban döntsenek az összeg 

elkülönítéséről. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

98/2012. (07. 19.) számú Határozata:  

Az augusztus 20-ai ünnepség költségeinek elkülönítéséről 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. augusztus 20-ai helyi ünnepség 

lebonyolítására, valamint a díszpolgári címekhez tartozó tárgyjutalom költségeire 200.000,-

Ft-ot különít el a költségvetésében az ingatlanbevételek terhére. 

 

Felelős:   polgármester  

Határidő: 2012. augusztus 20. 

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

 

Szalay István polgármester: 

 

Tájékoztatlak benneteket, hogy az Önkormányzat alkalmazottainak létszámát figyelembe 

véve évente 3 fő után kell megfizetnünk az államnak a rehabilitációs hozzájárulást, melynek 

összege 964.500,-Ft/fő. Ennek a hozzájárulásnak a megfizetésére a munkáltató akkor köteles, 

ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott 

megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát.  

Mivel a pénzt mindenképpen ki kell fizetnünk, mert törvényi kötelezettségünk, ezért 

javaslom, hogy inkább vegyünk fel 3 megváltozott munkaképességű dolgozót 

intézményeinkbe. A konyhára július közepétől Dancsné Évit vettük fel, aki korábban is ott 

dolgozott, mint szakácsnő, az új könyvtárunkba pedig augusztustól a Czibóka Pistit tervezzük 

felvenni informatikusként. Ő kezelné a honlapot, felügyelné a könyvtár számítógépparkját, 

segítene a helyi újság szerkesztésében. 

Még egy személyre szükségünk lenne, aki a közhasznú munkásokat felügyelné, irányítaná, de 

nem ismerünk olyan személyt, aki megfelelő lenne erre a feladatra, ezért megkérlek 

benneteket, hogy érdeklődjetek a környezetetekben, hogy van-e olyan megbízható, alkalmas 

személy, aki a munkát vállalná.  

 

Prohászka Csaba képviselő: 

 

Ha nem találunk senkit, meg kell kérdezni a Munkaügyi Központot, hogy tudnak-e ajánlani 

valakit, náluk a rehabilitációs ellátásban részesülők is nyilván vannak tartva. 

 

Szalay István polgármester: 

 

A továbbiakban a jegyzői pályázatok elbírálása miatt – mivel több pályázó kérte zárt ülés 

tartását – megköszönöm az érdeklődők részvételét és zárt ülést rendelek el. 

 

Kmf. 

 

Szalay István       Farkasné Szabó Mária 

polgármester                                                    aljegyző 

 

 

 

Dr. Kendéné Toma Mária     Balogh János 

képviselő, hitelesítő                                         alpolgármester, hitelesítő 

 


