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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. augusztus 30-án 

(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 

Marton Ilona   képviselő 

Oláh József              képviselő 

Prohászka Csaba  képviselő 

és 

Farkasné Szabó Mária aljegyző 

 

Hiányzik: 

Tóth Istvánné    képviselő 

 

Szalay István polgármester:  
 

Tisztelettel köszöntök mindenkit.  

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

határozatképes.   

Kérem a képviselőket, hogy fogadják el a meghirdetett napirendi pontokat azzal, hogy 

fontosságára való tekintettel először a 7. napirendi ponttal kezdjünk, a szándéknyilatkozat 

kinyilvánításáról az Általános Iskola további működtetéséről. 

 

 

A képviselők a meghirdetett napirendi pontokkal és a polgármester úr módosító 

javaslatával egyhangúan egyetértettek. 

 

A Testület döntésének megfelelően a napirendi pontok a következők: 

 

1. Szándéknyilatkozat kinyilvánítása az Általános Iskola további működtetéséről 

 

2. Döntés az Óvoda csoportlétszámának emeléséről 

 

3. Döntés óvodai fejlesztőpedagógus további megbízásáról 

 

4. Döntés Alapító Okiratok módosításáról 
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5. Döntés a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatai működésének 

támogatásáról 

 

6. Döntés a szennyvíztisztító telep bővítésére pályázat benyújtásáról 

 

7. Döntés kutatás-fejlesztési alternatív projektre vonatkozó szerződés megkötéséről 

 

8. Egyebek … 

 

Zárt ülés keretében:  

Döntés a Budapest Bank ZRT-vel kötendő együttműködési megállapodásról 

A napirendek előterjesztője:  Szalay István polgármester 

 

 

Szalay István, polgármester:  
 

A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Szabó Mária aljegyzőt, hitelesítésére pedig Oláh József 

és Prohászka Csaba képviselő urakat javaslom. 

 

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

személyét.  
 

1. Napirendi pont: Szándéknyilatkozat kinyilvánítása az Általános Iskola további 

működtetéséről 

 

 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a képviselőknek megküldött előterjesztés szövege: 

 

„Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény rendelkezései meghatározzák az eddig önkormányzati tulajdonban és 

fenntartásban lévő köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan 

vagyon működtetésének további feltételeit. A törvény ide vonatkozó részei a következők: 

 

68. § (1) Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény ... 

vezetőjét - nevelési-oktatási intézmény esetében a nevelőtestület, ..., a fenntartó, az intézmény 

székhelye szerint illetékes vagy az intézményt működtető települési önkormányzat ... 

véleményének kikérésével - az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre. ... 

 

74. § (1) Az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai 

nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. 

 

(4) A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik ... az 

illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó 

központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó 

és ingatlan vagyon működtetéséről. A működtetés keretében a települési önkormányzat - a 76. 

§ (3) bekezdésben foglaltak kivételével – saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat 

ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével 

összefüggő személyi feltételeket. ... 
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(5) A 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat vállalhatja ... az 

illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó 

központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és 

ingatlan vagyon működtetéséről való gondoskodást. 

 

(6) A (4)-(5) bekezdésben meghatározott működtetés egyedi feltételeit az állami 

intézményfenntartó központtal kötött, az intézmény által ellátott feladatokhoz igazodó 

szerződésben kell megállapítani. ... 

 

76. § (1) A működtető feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant 

az e törvény keretei között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan 

rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi 

előírások szerint üzemeltesse, karbantartsa. A működtető köteles a működtetéssel kapcsolatos 

közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan 

vagyonvédelméről.  

A működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az 

ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el.  

Ennek keretében a működtető feladata különösen a köznevelési intézmények működéséhez 

szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-

átvétele, raktározása, készletek pótlása.  
A működtető feladata működtetni, karbantartani a köznevelési intézmény alapító okiratában 

foglalt feladat ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a 

tulajdonában lévő taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges 

eszközöket. 

 

(2) A köznevelési intézmény alapító okiratának az intézmény működtetését érintő módosítása 

vagy az ezzel összefüggő infrastruktúra-fejlesztés az állam és a működtető közötti egyedi 

megállapodásban foglaltak szerint történik. 

 

(3) A működtető feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, az 

állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem 

kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. A taneszközök beszerzését 

az állam finanszírozza. A működtető az általa működtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye 

szerinti önkormányzattól a működtetéshez hozzájárulást igényelhet. 

 

(4) A települési önkormányzat május utolsó munkanapjáig nyilatkozhat arról, hogy a 

rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő 

tanévtől a működtetést az államtól képes átvállalni vagy a működtetést nem képes vállalni. 

 

(5) Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 

ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan az állami 

intézményfenntartó központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg, mindaddig, amíg a 

köznevelési közfeladat ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.  

E rendelkezés nem alkalmazható, ha az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 

köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú 

ingatlant a települési önkormányzat működteti. Az állami intézményfenntartó központ 

vagyonkezelői jogának fennállása alatt vagy mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat 

ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik, a köznevelési intézmény feladatainak ellátását 

szolgáló ingatlant a települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe 

csak abban az esetben adhatja, ha az a köznevelési feladat ellátását nem veszélyezteti. 
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Az önkormányzatnak meg kell vizsgálnia, hogy bevételei alapján és az intézmény 

fenntartási költségeit figyelembe véve képes-e tovább fenntartani, ill. működtetni az iskola 

épületeit. 

Amennyiben az önkormányzat a költségvetése alapján nem látja biztosítottnak az oktatási 

intézmény fenntartásával járó költségek finanszírozását, a törvény lehetőséget biztosít arra, 

hogy 2013. május hó utolsó munkanapjáig nyilatkozzon arról, hogy a következő naptári 

évben kezdődő tanévtől a működtetést tudja-e vállalni, vagy azt is átadja az államnak. 

 

A  törvény  97. §-ának (24) §-a az alábbiakat tartalmazza:   

„2012. évben szeptember 30-áig szándékát nyilvánítja az állami intézményfenntartó 

központnak és 2012. október 30-ig dönt a települési önkormányzat arról, hogy a 

rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő 

tanévtől 

a) 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú település esetén a működtetést az államtól 

képes átvállalni, …” 

 

A törvény szerint tehát a 3000-nél kisebb lakosú településeken állami intézményfenntartó 

központ működteti majd az iskolákat, viszont a települések átvállalhatják az iskola 

működtetését az államtól a rendelkezésükre álló saját és átengedett bevételek terhére, de 

ezek a bevételek jelenleg még nem ismertek.  

A működtetés csak az üzemeltetést takarja, azaz az önkormányzatok fizetik az épület 

karbantartási költségeit, a rezsit, stb., viszont a pedagógusok bérét nem.  

 

Tájékoztatásul közöljük a 2012. évi költségvetés Általános Iskolára vonatkozó táblázatát: 

 

Általános Iskola Bevételei és 

Kiadásai 
    

Bevétel:     

  normatíva 35 149 000 Ft 

Kiadás     

  személyi jellegű 47 040 000 Ft 

  járulék 12 661 000 Ft 

  dologi kiadás 13 875 000 Ft 

  normatíva étkezés 4 080 000 Ft 

    77 656 000 Ft 

  HIÁNY -42 507 000 Ft 

 

Kérjük a képviselőket, hogy mind a lehetőségeket, mind a nehézségeket mérlegelve - 

legkésőbb 2012. szeptember 30 napjáig - hozzák meg a tárgyban döntésüket.” 

 

Szalay István, polgármester:  

 

Mint az előterjesztésből is kitűnik, jövőre állami fenntartásba kerülnek az iskolák, viszont az 

óvodák maradnak az önkormányzatoknál. 

A 3000 főt meghaladó lakosságszámú településnek az iskola feladatainak ellátását szolgáló 

ingó és ingatlan vagyon működtetéséről magának kell gondoskodnia, míg a 3000 alattiaknál 

az önkormányzat vállalhatja a működtetést a saját bevételei terhére.  

Az a gond, hogy nem látjuk még a jövő évi költségvetési irányszámokat, így honnan tudjuk, 

hogy lesz-e annyi anyagi erőforrásunk, amiből bevállalhatjuk az iskola működtetését.  
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Nagyon nehéz lesz döntenünk, mert azt sehol sem írták le, hogy ha vállaljuk, akkor kapunk-e 

utána plusznormatívát, vagy ha nem vállaljuk, akkor elvesznek-e tőlünk amiatt további 

pénzeket. 

Nem jó hír, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján találtunk egy dokumentumot, 

amelyben az önkormányzatok 2013. évi támogatásánál az van leírva, hogy 1./ lecsökkentik a 

gépjárműadót 100%-ról 40%-ra, 2./ az SZJA 8%-ából 3%-ot hagynak általános 

támogatásként, 3./ nem adnak pénzt jövedelemkülönbség mérséklésére, 4./ az illetékbevételek 

is megszűnnek. Ezek a tételek hozzávetőlegesen mínusz 75 millió forintot fognak jövőre 

jelenteni, vagyis az állami bevételeink jelentős részének lecsökkenését. 

Az önkormányzatoknál a gépjárműadó 40%-án felül pusztán a helyi adóbevételek maradnak 

meg, úgymint az iparűzési adó, a kommunális adó, a talajterhelési díj.  

Ezek összesen jó, ha 50 millió forintot jelentenek - már, ha befizetésre kerülnek -, ugyanis a 

lakosságnak, illetve a vállalkozásoknak egyre kisebb a hajlandósága és a lehetősége az 

adófizetésre.   

 

A jelenlegi anyagi helyzetünkről annyit, hogy a 70 millió forintos hitelkeretünkből 53-at 

felhasználtunk, tehát mindössze 17 millió forintunk van.  

Ehhez a pénzhez az ősszel befolyó helyi adóbevételeken felül még várható az AKÁ-tól és az 

INKA Kft-től kb. 25 millió forint, ha realizálódnak velük az ingatlanügyleteink. 

Ha ez így lesz, akkor az év végét kb. 30 milliós folyószámlahitel-felhasználással fogjuk zárni. 

 

E kis pénzügyi kitérőt követően térjünk vissza az iskola működtetésére, hogy az mit is 

takarna. Először is, nem a szakmai munka irányítását, mert abba nem lesz beleszólásunk, azt a 

feladatot az állami intézményfenntartó fogja ellátni. 

A jogszabályból kitűnik, hogy „a működtető feladata (3000 fő alatti település esetében, ha 

átvállalja) az intézmény épülete állagának megóvása, illetve feladata működtetni, 

karbantartani a technikai berendezéseket, taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-

ellátáshoz szükséges eszközöket, stb.” 

A kérdés csak annyi, hogy miből? Eddig az iskola 78 milliós költségvetéséhez az állam 35 

millió forintot adott hozzá, a fennmaradó 43 milliót mi tettük hozzá saját erőből.  

A 78 millióból a pedagógusok bére kb. 50 millió, azt az állam fogja fizetni. Ezzel az 50 

millióval csökken az önkormányzat kiadása, viszont a bevételünk is csökken az említett 75 

millióval. Itt máris hiányzik 25 millió forint, s akkor még azt sem tudjuk, hogy az iskola ún. 

technikai személyzetének (karbantartó, takarítók) bérét, a 6-8 millió forintot ki fogja fizetni? 

Mi, vagy az állam?  

 

Mindenesetre nagyon meg kell fontolnunk a döntésünket, ami már csak azért is nagyon nehéz, 

mert úgymond „sötétben tapogatózunk”.  

Mivel jelenleg háttérszámítások nélkül kellene meghoznunk a szándéknyilatkozatot, 

javaslom, hogy várjunk vele a határidő végéig, vagyis legkésőbb szeptember 30-áig, addig 

hátha több információhoz hozzájutunk.  

Kérem a képviselők véleményét. 

 

Marton Ilona képviselő, iskolaigazgató: 

 

Egy település életében az iskola léte nagyon meghatározó. Az iskola megszüntetése magával 

húzhatja az önkormányzat megszűnését is, s azáltal a faluét is.  

Gondoljunk bele: ha a szülőnek az iskolás gyerekét más településre kell vinnie, akkor viszi 

magával az óvodás gyermekét is, végül pedig, mert nem akar naponta utazni, ő is utánuk 

költözik. Legfeljebb azok a nehéz sorsú helybeliek maradnak itt, akik nem tudnak máshol 
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ingatlant venni, illetve az idősek, mert ők már nehezebben mozdulnak. A végén tönkremegy, 

elöregszik a falu, vége lesz. De, inkább ne is gondoljunk bele, mert szörnyű. 

 

Én a rendszer átalakítása kapcsán már legalább 5 továbbképzésen részt vettem. Mindig más 

volt az előadó, viszont mindegyik ott állt meg a kérdésnél, és nem tudtak rá válaszolni, hogy 

ennek az átalakításnak és a pedagógus életpályamodell bevezetésének mi lesz a fedezete. A 

mai napig mindennek a számszaki kimutatását senki nem vállalta be. Ha tudják is, hogy miből 

és hogyan fogják finanszírozni, nem publikálják, így mi sem tudunk semmit. 

Emiatt is én is azt javaslom, hogy a döntést húzzuk el az utolsó napig. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő: 

 

Félő, hogy ha úgy döntünk, hogy nem vállaljuk az iskola működtetését, akkor az állam elviszi 

a felső tagozatot más településre. S ha azt elviszi, akkor – ahogy az Ilona mondta – elmegy 

utána minden. Tényleg nagyon nehéz a döntés meghozatala. 

 

Szalay István, polgármester:  

 

Borzasztó dolog lenne, ha megszűnne az iskola, de még borzasztóbb lenne, ha maga az 

önkormányzat szűnne meg, mert akkor aztán semmiről nem a helyiek döntenének, hanem 

felettünk mások. Például az óvodáról, egészségügyről is, meg mindenről. 

Én is nagyon sajnálnám, ha nem tudnánk finanszírozni az iskola működtetését, de ha az elvisz 

minden pénzünket, akkor minden „bukik”, és nemcsak az iskola.  

 

A Testület tagjai még tovább taglalták a helyzetet, s a végén egyhangúan úgy döntöttek, 

hogy az Általános Iskola további működtetésére vonatkozó szándéknyilatkozat 

meghozataláról való döntést - megfelelő információ hiányában - legkésőbb szeptember 

30. napjáig elnapolják. 

 

 

2. Napirendi pont: Döntés az Óvoda csoportlétszámának emeléséről 

 

 

A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést lásd az 1. számú mellékletben. 

 

A napirendhez kapcsolódóan a képviselők részéről észrevétel nem érkezett. 

 

Szalay István, polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben kiadott határozati 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 

102/2012. (08. 30.) számú Határozata: 

Az Óvoda csoportlétszámának megemeléséről 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

tv. 102. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Kökörcsin Óvodában a 2012/13. tanévre 

vonatkozóan az óvodai csoportlétszám 33 főre emelését engedélyezi. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

Felelős: polgármester, óvodavezető 

 

 

3. Napirendi pont: Döntés óvodai fejlesztőpedagógus további megbízásáról 

 

 

A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést lásd a 2. számú mellékletben. 

 

Marton Ilona képviselő:  

 

Egyetértek az óvodai fejlesztőpedagógus további megbízásával, egyúttal kérem, hogy az 

iskolai fejlesztőpedagógussal, Papp Gyulánéval is hosszabbítsuk meg egy évvel a szerződést, 

az Ő heti óraszáma is 2, a megbízási díja pedig havonta 30.000,-Ft útiköltséggel együtt. 

 

A képviselők egyetértettek azzal, hogy mind az Óvodában, mind az Iskolában szükség 

van fejlesztőpedagógusra, ezért hozzájárultak a velük kötött szerződések további egy 

évvel történő meghosszabbításához. 
 

Szalay István, polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy először az óvodai, majd az iskolai fejlesztőpedagógussal kötendő 

szerződések meghosszabbításáról döntsenek. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

103/2012. (08. 30.) számú Határozata: 

Óvodai fejlesztőpedagógus megbízásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy Kakucs Község 

Önkormányzata Démusz Amanda Nikolettel az óvodai fejlesztőpedagógusi tevékenység 

elvégzésére az alábbi szerződést köti: 

 

„MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

mely létrejött egyrészről Kakucs Község Önkormányzata (2366 Kakucs, Fő u. 20., 

képviseli: Szalay István polgármester), mint Megbízó  

másrészről Démusz Amanda Nikolett, 2366 Kakucs, Fecske u. … szám alatti lakos, mint 

Megbízott között. 

 

1. Megbízó megbízza Démusz Amanda Nikolettet, hogy a Kakucs Község 

Önkormányzata fenntartásában lévő Kökörcsin Óvodában heti egy alkalommal két 
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órában lássa el a fejlesztőpedagógusi tevékenységet az azt igénylő, sajátos nevelési 

igényű gyermekek számára. 

2. A teljesítés helye: 2366 Kakucs, Székesi út 3., Kökörcsin Óvoda. 

3. A megbízás díja óránként bruttó 3.000,-Ft, azaz háromezer forint, melyet a Megbízó 

minden hónap 8. napjáig utal el a Megbízott 1. pontban rögzített számlájára. 

4. Megbízott kijeleni, hogy a megbízás teljesítéséhez megfelelő szakképesítéssel 

rendelkezik. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Megbízott munkáltatói 

igazolása és nyilatkozata a személyi jövedelemadó-előlegről. 

5. A felek a szerződést határozott időre, 2012. szeptember 3. napjától - 2013. augusztus 

31. napjáig kötik. A szerződés hatályának lejárta után a feleknek lehetőségük van a 

szerződést meghosszabbítani, vagy új szerződést kötni. 

6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Kakucs, 2012. szeptember …. 

 

……………………………………                          ………………………………….. 

Démusz Amanda Nikolett                                       Kakucs Község Önkormányzata 

fejlesztő pedagógus   képviseletében: Szalay István 

Megbízott  polgármester 

                                                                                     Megbízó” 

 

2. A Képviselő-testület továbbá dönt arról, hogy az Önkormányzat a megbízás díjának 

fedezetét a 2012. évi költségvetésben a folyószámlahitel-keret terhére finanszírozza. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

104/2012. (08. 30.) számú Határozata: 

Iskolai gyógypedagógiai szakfelügyelet ellátásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy Kakucs Község 

Önkormányzata Papp Gyulánéval iskolai gyógypedagógiai szakfelügyelet elvégzésére az 

alábbi szerződést köti: 

 

„MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

mely létrejött egyrészről Kakucs Község Önkormányzata (2366 Kakucs, Fő u. 20., 

képviseli: Szalay István polgármester), mint Megbízó  

másrészről Papp Gyuláné Dorsch Judit vállalkozó (2700 Cegléd, Széchenyi u. 37-41., 

vállalkozói ig. száma: EV-316211, adószáma: 61515280-1-33), mint Megbízott között az 

alábbi feltételek alapján: 
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1. A Megbízó és a Megbízott a Kakucs községi Általános Iskolában sajátos nevelést 

igénylő tanulók gyógypedagógiai szakfelügyeletének ellátása céljából szerződnek. 

A szerződés időtartama 2012. szeptember 1-től 2013. június 30-ig szól. 

2. A Megbízott a tevékenységét heti 1 alkalommal, alkalmanként 2 órás foglalkozás 

formájában biztosítja, továbbá ellátja az alábbiakat: 

- mentori feladatellátás tanulók, tanárok részére, 

- egyéni fejlesztési terv elkészítése, 

- a fejlesztés hatékonysági vizsgálata negyedévente, 

- az egyéni fejlesztő foglalkozások nyomon követése. 

3. A Megbízott az 1. és 2. pontban leírt tevékenységéért havonta 30.000,-Ft, azaz 

harmincezer forint megbízási díjban részesül, mely díj az utazási költséget is magában 

foglalja. 

4. A megbízási díj kifizetése – a házipénztárból – a tárgyhónapot követően, minden 

hónap 5-éig történik, a vállalkozó által benyújtott számla alapján. 

5. A megbízási szerződés 2012. szeptember 1. napjától kezdődően, határozott időre szól, 

amelyet a szerződő felek 30, azaz harminc napos felmondási idővel mondhatnak fel az 

indokaik kölcsönös megjelölésével.   

6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók. 

Felek jelen megbízási szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 

helybenhagyólag aláírták. 

 

Kakucs, 2012. szeptember ….. 

 

……………………………………                          ………………………………….. 

Papp Gyuláné                                       Kakucs Község Önkormányzata 

vállalkozó   képviseletében: Szalay István 

Megbízott  polgármester 

                                                                                     Megbízó” 

 

2. A Képviselő-testület továbbá dönt arról, hogy az Önkormányzat a megbízás díjának 

fedezetét a 2012. évi költségvetésben a folyószámlahitel-keret terhére finanszírozza. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

4. Napirendi pont: Döntés Alapító Okiratok módosításáról 

 

Szalay István polgármester: 

 

A 2012-ben hatályba lépett jogszabályok (különösen az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény /Áht./ és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. 

rendelet /Ávr./) rendelkezéseire tekintettel a 2012. július 19-ei ülésen módosításra került az 

Általános Iskola, a Kökörcsin Óvoda és a Polgármesteri Hivatal alapító okirata.  

A feladatok elkülönítését az alapító okiratok módosításával a Magyar Államkincstár 

törzskönyvi nyilvántartásán is át kell vezetni, a szakfeladatrendről és az állami szakágazati 

rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM. rendelet alapján, az abban foglalt módosításokra is 

figyelemmel.  
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Az Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága a változásbejelentés iránt folyó 

eljárás keretében megvizsgálta az alapító okiratainkat és javaslatot tett azok néhány helyen 

történő pontosítására.  

A Kincstár felhívásának Hivatalunk eleget tett. A módosítandó részeket az intézményekre 

vonatkozó első határozati javaslatba illesztettük, míg az alapító okiratokat egységes 

szerkezetben a második határozati javaslat tartalmazza. 

Kérem a Képviselő-testület véleményét. 

 

A napirendhez kapcsolódóan a képviselők részéről észrevétel nem érkezett. 

 

Szalay István, polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben kiadott határozati javaslatokról. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

105/2012. (08. 30.) számú Határozata: 

az Általános Iskola Alapító Okiratának 

2/2012. 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 5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„5.   A költségvetési szerv alapadatai:      

5.1. típusa:      általános iskola 

5.2. törzskönyvi azonosítója:   669029 

5.3. adószáma:   16797941-1-13 

5.4. OM azonosítója:    032483 

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

5.6. költségvetési bankszámlaszáma:  65500082-31049764-51100005” 

 

II. Az Alapító Okirat 6. pontja első mondata helyébe az alábbi szöveg lép: 

  „6.   Az intézménybe felvehető legmagasabb tanulólétszám: 210 fő.” 

 

III. Az Alapító Okirat 8.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„8.2. Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

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 



11 

 

- 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 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása” 

 

IV. Az Alapító Okirat 10. pontja első mondata helyébe az alábbi szöveg lép: 

„10.  Működési köre: Kakucs község közigazgatási területe.”  

 

V. Az Alapító Okirat 16. pontja első sora helyébe az alábbi szöveg lép: 

 „16.  A költségvetési szerv feladatainak ellátására szolgáló vagyon:”  

 

VI. Az Alapító Okirat végére az alábbi szövegrész kerül: 

„Záradék 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapító Okirat módosítását a 

105/2012., s az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot a 106/2012. számú 

határozatával, a 2012. augusztus 30-ai ülésén hagyta jóvá.” 

 

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

érvényesek. 

 

VIII.  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: 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

106/2012. (08. 30.) 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 86/2012. (07. 19.) és a 105/2012. (08. 30.) sz. 

képviselő-testületi határozatokkal módosított, és a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:   intézményvezető, jegyző  

Határidő: azonnal 

 

 

a 106/2012. (08. 30.) 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. törzskönyvi azonosítója:   669029 

5.3. adószáma:   16797941-1-13 

5.4. OM azonosítója:    032483 
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5.5. statisztikai számjele:    16797941-8520-322-13 

5.6. költségvetési bankszámlaszáma:  65500082-31049764-51100005 

 

6.   Az intézménybe 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: 

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: 

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

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.  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. 
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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. 

 

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 költségvetési szerv 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 

105/2012., s az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot a 106/2012. számú határozatával, a 

2012. augusztus 30-ai ülésén hagyta jóvá. 
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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 

107/2012. (08. 30.) számú Határozata: 

a Kökörcsin Óvoda Alapító Okiratának 

2/2012. számú módosításáról 

 

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 5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„5.   A költségvetési szerv alapadatai:      

5.1. típusa:      napközi otthonos óvoda 

5.2. törzskönyvi azonosítója:   669018 

5.3. adószáma:   16797934-1-13 

5.4. OM azonosítója:    032999 

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

5.6. költségvetési bankszámlaszáma:  65500082-31049300-51100005” 

 

II. Az Alapító Okirat 8.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„8.2. Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

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” 

 

III. Az Alapító Okirat 10. pontja első mondata helyébe az alábbi szöveg lép: 

„10.  Működési köre: Kakucs község közigazgatási területe.”  

 

IV. Az Alapító Okirat 15. pontja első sora helyébe az alábbi szöveg lép: 

 „15.  A költségvetési szerv feladatainak ellátására szolgáló vagyon:”  

 

V. Az Alapító Okirat végére az alábbi szövegrész kerül: 

„Záradék 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapító Okirat módosítását a 

107/2012., s az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot a 108/2012. számú 

határozatával, a 2012. augusztus 30-ai ülésén hagyta jóvá.” 

 

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

érvényesek. 
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VII.  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 

108/2012. (08. 30.) 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 88/2012. (07. 19.) és  a 107/2012. (08. 30.) sz. képviselő-testületi 

határozatokkal módosított, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 

a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:    intézményvezető, jegyző  

Határidő: azonnal 

 

a 108/2012. (08. 30.) 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. 
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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. törzskönyvi azonosítója:   669018 

5.3. adószáma:   16797934-1-13 

5.4. OM azonosítója:    032999 

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

5.6. 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. 
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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. 

 

8.  A költségvetési szerv alaptevékenysége:   

 

 8.1. Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 

 851020   Óvodai nevelés   

 

8.2. Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

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, 

 

9. A költségvetési szervnek vállalkozási tevékenysége: nincs. 

 

10.  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.  
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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 alapfeladatának jellemzőit tartalmazó intézményi nevelési, 

pedagógiai program fenntartói jóváhagyása: 

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

 

15.  A költségvetési szerv 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 

107/2012., s az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot a 108/2012. számú határozatával, a 

2012. augusztus 30-ai 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 

109/2012. (08. 30.) számú Határozata: 

a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

2/2012. számú módosításáról 
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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 9. pontjában a 882111 és a 890442 szakfeladathoz megjelölt 

meghatározás az alábbiak szerint változik: 

 

…. 

882111 Aktív korúak ellátása 

890442 Foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 

… 

 

II. Az Alapító Okirat 10. pontja első sora helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

 „10.  A költségvetési szerv feladatainak ellátására szolgáló vagyon:” 

 

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

 

 „12. Működési köre: Kakucs község közigazgatási területe.” 

 

IV. Az Alapító Okirat 14. pontjának a) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„14. … 

a) Jogállása: önálló jogi személy. 

  … 

 

„Záradék 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapító Okirat módosítását a 

109/2012., s az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot a 110/2012. számú 

határozatával, a 2012. augusztus 30-ai ülésén hagyta jóvá.” 

 

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

érvényesek. 

 

VI.  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 
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110/2012. (08. 30.) számú Határozata: 

a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kakucsi Polgármesteri Hivatalnak a 

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

10/2012. (02. 14.), a 95/2012. (07. 19.), a 109/2012. (08. 30.) sz. képviselő-testületi 

határozatokkal módosított, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 

a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:   jegyző  

Határidő: azonnal 

 

a 110/2012. (08. 30.) 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 
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2366 Kakucs, Fő u. 20. 

 

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 Aktív korúak ellátása 

882112 Időskorúak járadéka 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

882202 Közgyógyellátás 

890442 Foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
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10.  A költségvetési szerv feladatainak ellátására szolgáló vagyon: 

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

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

található épülettel, és az épületben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. 

 

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. Működési köre:  Kakucs község közigazgatási területe. 

 

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

 

14. Típus szerinti besorolása: 

a) Jogállása: 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 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapító Okirat módosítását a 

109/2012., s az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot a 110/2012. számú határozatával, a 

2012. augusztus 30-ai ülésén hagyta jóvá. 

 

 

 

 

5. Napirendi pont: Döntés a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatai működésének 

támogatásáról 

 

Szalay István polgármester: 

 

A Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatai végzi Dabas, Inárcs, Kakucs, Újhartyán 

és Újlengyel településeken többek között a gyermekjóléti szolgáltatást, a szociális étkeztetést, 

a házi segítségnyújtást, a családsegítést.  

Mivel az államtól kapott normatívájuk - mely kb. 8 millió forint - nem fedezi a működtetési 

költségeiket, a társulásban részt vevő településektől további támogatást igényelnek. A 

lakosságszám alapján Kakucs községre 1.029.000,-Ft jut. Ezt az összeget jelenítették meg a 

támogatási szerződésben.  

Kérjük a megküldött határozati javaslat megvitatását és elfogadását. 

 

A képviselők részéről az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett észrevétel. 

 

Szalay István polgármester: 

 

Kérem a képviselőket, hogy a tárgyban hozzák meg döntésüket. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

111/2012. (08. 30.) számú Határozata: 

A Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatai támogatásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szalay István 

polgármestert, hogy a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálataival a működtetés 

támogatására az alábbi szerződést kösse meg: 

 

„TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

mely létrejött egyrészről Kakucs Község Önkormányzata (címe: 2366 Kakucs, Fő u. 20., 

képviseli: Szalay István polgármester) mint támogató, másrészről: 

Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatai (címe: 2373 Dabas, Áchim u.6., 

képviseli: Kecskés Annamária intézményvezető, adóhatóságának bejelentett pénzforgalmi 

jelzőszáma: 64400082-30006056-71200239, adóigazgatási azonosító száma: 16936139-2-13) 

mint támogatott között az alábbiak szerint: 

 

(1) Kakucs Község Önkormányzata a támogatott részére a jelen szerződés alapján 

 

                                                                1.029.000.-Ft, 
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azaz Egymillió-huszonkilencezer forint  

  működési támogatást biztosít. 

 

 

(2) A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésére bocsátott összeget kizárólag 

az 1/2012. (II. 13.) Társulási Tanács Határozata alapján jóváhagyott intézményi 

költségvetésében megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben 

annak feltételei fennállnak, a közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával. 

Tudomásul veszi továbbá, hogy a támogatás felhasználásáról a 2012. évi költségvetési 

beszámolóval, 2013.december 31-ig kell elszámolnia. 

(3) A támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatást nem használja fel, vagy 

nem a megjelölt célokat szolgálja, illetve, ha nem számol el a határidőre, kizárja magát 

a további támogatási lehetőségből, s a biztosított összeget az elszámolási határidőt 

követő 10 napon belül vissza kell térítenie. Jelen szerződés aláírásával támogatott a 

fentiekre kötelezi magát. 

(4) A támogatott lehetővé teszi a támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzését. 

 

A szerződő felek közötti jogvita esetén a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

 

Dátum: ………………………………. 

 

…………………………….      …………………………… 

 támogatott               támogató” 

 

 

2. A Képviselő-testület továbbá dönt arról, hogy az Önkormányzat a működési támogatás 

fedezetét a 2012. évi költségvetésben a folyószámlahitel-keret terhére finanszírozza. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

6. Napirendi pont: Döntés a szennyvíztisztító telep bővítésére pályázat benyújtásáról 

 

Szalay István polgármester: 

 

Az Általános Magyar Önkormányzati Projektmenedzsment Kft. (ÁMOPM Kft) elkészítette a 

Nádudvari József tervező által leadott tervek alapján az Újhartyán-Kakucs Önkormányzatok 

közös tulajdonában lévő szennyvíztisztító telep bővítésével kapcsolatban a pályázati 

dokumentumokat.  

A képviselőknek megküldött kísérőlevél tartalmazza az erről szóló jelentést, valamint rögzíti 

a pályázat költségvetését (lásd 3. számú mellékletben). 

 

A tárgyban a testületnek két határozatot kellene meghoznia - a kiadott javaslatoknak 

megfelelően -, egyet a pályázat benyújtásáról, egyet pedig az önerő biztosításáról. 

 

Kérem a képviselők véleményét. 
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A képviselők részéről az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett észrevétel. 

Megállapították, hogy szükség van a szennyvíztisztító felújítására, ezért meg kell 

ragadni minden pályázati lehetőséget.  

 

Szalay István polgármester: 

 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek a határozati javaslatokról. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

112/2012. (08. 30.) számú Határozata: 

Pályázat benyújtása a szennyvíztisztító telep bővítésére 

 

Kakucs Község Önkormányzata dönt arról, hogy - Újhartyán Község Önkormányzata 

gesztorságával – az Újhartyán-Kakucs Önkormányzatok közös tulajdonában lévő 

szennyvíztisztító telep bővítésére a KEOP-1.2.0 számon megjelölt pályázati kiírásra 

pályázatot nyújt be. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

113/2012. (08. 30.) számú Határozata: 

A szennyvíztisztító telep bővítésére önerő biztosítása 

 

Kakucs Község Önkormányzata dönt arról, hogy az Újhartyán-Kakucs Önkormányzatok 

közös tulajdonában lévő szennyvíztisztító telep bővítésére - a KEOP-1.2.0 számon megjelölt 

pályázatra elkészített dokumentációban szereplő - 60.017.950.-Ft önerő 50%-át a 

költségvetéséből biztosítja, és egyben a pályázat elnyerése esetén pályázatot nyújt be a 

Belügyminisztérium által meghirdetett Önerő Alaphoz az önerő finanszírozására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

 

7. Napirendi pont: Döntés kutatás-fejlesztési alternatív projektre vonatkozó szerződés 

megkötéséről 

 

 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a képviselőknek megküldött előterjesztésben 

szereplő – a Foresee Kutatócsoport Nonprofit Közhasznú Kft. (Budapest) leveléből idézett – 

szöveg: 
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“Elérhető-e egy igazságos(abb) és biztonságos(abb) élet lehetősége közösségi párbeszéd 

segítségével? 
A Foresee Kutatócsoport ALTERNATÍV projektje elkötelezett szakemberek munkacsoportja, 

mely  a mediáció és más, alternatív vitarendezési eszközök alkalmazhatóságát vizsgálja egy 

adott, kulturális sokféleséggel jellemezhető kistelepülésen a mai Magyarországon. Nemzetközi 

partnerségünkben szükségesnek tartjuk a gyakorlati tapasztalatokat elemző kutatással is 

alátámasztani, hogy mely módokon és mennyire jól használhatók ezek a módszerek 

interkulturális közegekben jelentkező konfliktusok kezelésben, átalakításában. 

Örülünk a lehetőségnek, hogy Kakucs Önkormányzata és Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

támogatja ezen törekvéseket, és lehetőség nyílt a kapcsolatteremtésre.  

A következő szerződéstervezet kidolgozása és végleges formába öntése során a következő évek 

közös munkájának kereteit fektetjük le.  

Bízunk abban, hogy a közös munka a kutatók, valamint a helyi közösség és vezetői számára 

egyaránt számtalan lehetőséget kínál önmaguk megértésére, tanulásra, és ezáltal az eddigi 

gyakorlatok továbbfejlesztésére is.  

Kívánjuk, hogy mindvégig osztozni tudjunk a munka örömeiben, nehézségeiben és sikereiben 

egyaránt,  döntéseinkhez és tevékenységünkhöz pedig a nyitottság mellett a kritikus szemlélet 

és egymás, illetve a tények tisztelete szolgáljon útmutatóként.” 

 

A Kft. a megkereséssel egyidejűleg megküldte Önkormányzatunk részére az 

együttműködési keretszerződés(tervezetet) is, melyet az előterjesztésbe foglalva 

megküldtünk a Képviselő-testület részére. 

 

 

Szalay István polgármester: 

 

A Kft. komoly szakemberekből, szociológusokból, közgazdászokból, akadémikusokból áll, 

akik megpályáztak egy uniós projektet. A cég nevében egy szójáték van, előretekintést jelent.  

A projekt keretében a békés egymás mellett élés lehetőségét kutatják, azt, hogy hogyan lehet 

együtt élniük a különböző embereknek a közösségekben. 

Településünkön a romák és a nem romák közötti együttélésről folyna a kutatás. A romákhoz 

való empatikus viszonyunk miatt választottak bennünket a 28 település közül, akiket 

felkerestek. Ez a tevékenységünk pozitív visszajelzése.  

Nekünk azt kellene vállalnunk, hogy segítjük őket a kutatásban, illetőleg biztosítjuk számukra 

a helyiséget. Egy évig fog tartani a terepmunka. 

Anyagi hasznunk is lesz a projektből, mert vagy kifizetik a helyiség bérleti díját, vagy 

támogatást nyújtanak valamelyik civil szervezetünknek.  

 

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő: 

 

Ez a projekt a civil lakosságot is érinti, hiszen a kutatók őket is meg kívánják interjúvolni.  

A falu mit tud erről, tudják-e egyáltalán, hogy lesz itt ilyen kutatás? 

Legalább egy szórólapot küldjünk ki a falu lakóinak tájékoztatás céljából. 

 

Szalay István polgármester: 

 

A lakosságot csak akkor célszerű tájékoztatni, ha a testület egyetért a szerződés megkötésével, 

és azáltal elindulhat a faluban a kutatás. Akkor természetesen kiküldünk egy tájékoztató 

anyagot. 
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Marton Ilona képviselő: 

 

Egy ilyen nagyszabású kutatásban csak akkor érdemes részt venni, ha az ember teljesen benne 

tud lenni. Az iskola részéről jobb lenne, ha ez a kutatás egy évvel később kezdődne csak el, 

mert például az idén új NAT lesz, amire fel kell készülnünk, illetve elkezdődött az iskolák 

államosításának folyamata, s amiatt is lesz éppen elég elfoglaltságunk.  

Vagy egy aggályom is a kutatás miatt. Mint mondtad, most éppen a faluban béke van és rend. 

Remélem, így is marad még sokáig. Viszont Olaszországban megtörtént, éppen egy ilyen 

kutatás kapcsán, hogy, mire a kutatócsoport befejezte a munkáját, az addig békés településen, 

elindultak az indulatok. Annyira tartós volt az ottlétük, meg az emberek hergelése, hogy 

kinyílt az emberek szeme, és indulat lett a vége. 

 

Szalay István polgármester: 

 

Én azt gondolom, hogy ettől nálunk nem kell tartani, mert ezek képzett, nagytudású 

szakemberek, akik tudják a helyzetet kezelni.  

A kutatást is ők maguk fogják elvégezni. Lesznek például mediációs gyakorlatok is. Ehhez 

szükség lesz ránk is, meg az egyesületekre is. Vizsgálni fogják a tősgyökeres lakosok, meg a 

betelepülők közötti elkülönülés kérdését is.  

Fontos Kakucs szempontjából, hogy a szunnyadó feszültségek eltűnjenek.  

Én jól érzem magam ebben a nyugalomban, és büszke vagyok arra, hogy Kakucs pozitív 

példa. 

 

Oláh József képviselő: 

 

Természetesen a projektnek egyfajta eleme a nyilvánosság, és a falut értesíteni kell erről a 

tudományos munkáról.  

Európában 15 millió romaszármazású ember él. Az EU azért szán ilyen projektre pénzt, hogy 

ezzel a 15 milliós népcsoporttal tudjon valamit kezdeni. 

Kakucs azért került kiválasztásra, mert itt a romák felzárkóztatásával és esélyegyenlőségük 

biztosításával kapcsolatban az elmúlt 10 évben voltak és vannak jó eredmények. A 2002 előtti 

időszakhoz képest Kakucsot - a romákhoz való viszonyulás szempontjából - már pozitívan 

emlegetik. Nálunk meg lehet például nézni azt is, hogy hogy kezelik a szociális segélyeket és 

segélyezetteket. 

Biztos vagyok abban, hogy a falu jól fog járni ezzel a projekttel.  

 

Szalay István polgármester: 

 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben megküldött határozati javaslatról. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 4 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

114/2012. (08. 30.) számú Határozata: 

Kutatás-fejlesztésre vonatkozó együttműködési keretszerződés megkötéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szalay István 

polgármestert, hogy a Foresee Kutatócsoport Nonprofit Közhasznú Kft-vel az Önkormányzat 

nevében az alábbi szerződést kösse meg: 
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“Együttműködési keretszerződés 

Amely létrejött az Európai Unió Kutatási és Technológiafejlesztési Hetedik Keretprogramja 

(Seventh Framework Programme for Research and Technological Development,’FP7’) 

finanszírozásában az Európai Bizottság 285368-as sorszámú Támogatási Szerződése alapján 

futó ALTERNATÍV projekt megvalósítása érdekében Kakucs Község Önkormányzata 

(képviseli Szalay István polgármester), Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

(képviseli Oláh József), valamint a Foresee Kutatócsoport Nonprofit Közhasznú Kft. 

(székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 3., adószáma:14290967-1-43, cégjegyzék száma: 01-

09-897335, képviseli: dr. Fellegi Borbála ügyvezető, továbbiakban Foresee Kutatócsoport) 

között. 

 

Célok, háttér 

1. A kutatási-fejlesztési ALTERNATÍV (ALTERNATIVE) projekt kísérletet tesz a 

biztonság és igazság(osság) új, alternatív felfogásának meghatározására. Négy akciókutatásra 

alapozott, azzal összeépült elméleti kutatómunka során megvizsgálja a helyreállító 

(resztoratív) szemléletű megközelítések alkalmazhatóságát európai demokratikus társadalmak 

jellegzetes interkulturális konfliktusaiban. A héttagú konzorciumot alkotó országok: Belgium, 

Norvégia, Szerbia, Észak-Írország, Magyarország és Ausztria. A projekt legfőbb törekvése az, 

hogy gyakorlati tapasztalatokon és elméleti kutatásokon alapuló, alternatív megközelítést 

alakítson ki arra a kérdésre: hogyan kezelhetők a konfliktusok interkulturális környezetben 

úgy, hogy a közösségek és azok tagjainak biztonságérzete erősödjön, a közösségen belüli 

béke – lehetőség szerint – helyreálljon.  A projekt az elméleti eredményeken túl, a 

gyakorlatba is átültethető, szakpolitikai jellegű tapasztalatok levonására is vállalkozik: 

gyakorlati, közösségi szintű eredményeket a szociálpolitika, a kisebbségpolitika és a 

büntetőpolitika számára is megfogalmaz.  

Az ALTERNATÍV projektben a négy különböző ország (Ausztria, Szerbia, Észak-Írország és 

Magyarország) terepein végzett akciókutatás a következő három elméleti kutatás-csomaghoz 

kapcsolódik: (1.) Alternatív ismeretelméleti keret kidolgozása a biztonság, és igazság 

fogalmának értelmezéséhez, (2.) Konfliktus-elemzés interkulturális környezetben és (3.) A 

jelenleg működő resztoratív igazságszolgáltatási eljárások elemzése, felhasználhatóságuk 

vizsgálata interkulturális környezetben. Ennek keretét egy összehasonlító elemzés adja. 

 

Előzmények, az akciókutatás általános keretei, menete 

2. A Foresee Kutatócsoport főként a ’Közösségi párbeszéd’ elnevezésű (Community 

Encounters), Magyarországon zajló akciókutatási csomagért felel, ennek megvalósításához 

keresett együttműködő partnertelepülést. Az akciókutatás két fő eleme: 

 

A.) A Magyarországon működő helyreállító szemléletű modellek tanulmányozása és 

alkalmazhatóságuk feltérképezése olyan közösségekben, ahol romák és nem romák élnek 

együtt. E kutatás célja az elméleti előkészítő munkát követően a resztoratív/helyreállító 

szemléletű konfliktuskezelési módszerek (pl. mediáció, konferencia-módszerek, békítőkör-

módszerek és további, jóvátételi szemléletű, egy adott konfliktusban az érintett feleket 

közvetlenül bevonó és pártatlanul levezetett párbeszéd-formák) azonosítása és elemzése, majd 

interkulturális környezetben történő alkalmazhatóságuk vizsgálata.  

 

B.) A resztoratív szemléletű módszerek alkalmazhatóságának vizsgálata egy kiválasztott  

kistelepülésen, Magyarországon. A ’hideg’ kiválasztási szempontok - településméret, 

felvállalt konfliktusok, illeszkedés korábban futott, ill. párhuzamosan futó projektekhez, 

szociális ellátórendszer intézményesültsége, közösségek működése etc. – mellett az is fontos 
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volt, hogy a település vezetése nyitott a helyi konfliktusok feltárására és azok resztoratív 

szemléletű kezelésére. 

A kutatásban a részvétel önkéntes. A kutatás feltárja a településen a felmerülő tipikus 

konfliktusforrásokat és ezzel összefüggésben a konfliktuskezelési szokásokat. Megvizsgálja, 

hogy a resztoratív (jóvátételi/helyreállító szemléletű) konfliktuskezelési módszerek 

mennyiben és hogyan tudnak hozzájárulni a településen a társadalmi béke fenntartásához, a 

lakosok, közösségek, intézmények közötti konfliktusok pozitív irányú átalakításához, azok 

mértékének és mennyiségének csökkenéséhez, a társadalmi szolidaritás és biztonságérzet 

kialakulásához, illetve a strukturális problémákból eredő nehézségek mérsékléséhez.   

 

A kutatás folyamata: 

A kutatás első, megismerési fázisában (diagnózis) feltárja a tipikus feszültségforrásokat és 

konfliktusformák jellemzőit a közösségben, a konfliktusok elterjedtségét politikai, intézményi 

és közösségi szinten, illetve az előítéleteket és hiedelmeket, melyek befolyásolják a közösség 

életét. 

A következő, beavatkozási fázisban a Kutatócsoport megvizsgálja, mivel lehetséges tényleges 

változást elérni a közösség életében - ehhez a resztoratív módszerek alkalmazása mellett 

szükség szerint más jellegű szaktudást (pl.  közösségfejlesztés, szociális munka) is igénybe 

vesz. A beavatkozás tervezése a tapasztalatok tükrében körübelül 6 hónapos ütemekben 

történik, az adottságokra és fejleményekre rugalmasan reagál a szükség szerinti 

módosításokkal, újratervezéssel. 

Az akciókutatás során a beavatkozással párhuzamosan történik magának a folyamatnak az 

elemzése, mérése-értékelése. A kutatás-értékelés-tervezés folyamata a közösség tagjainak 

aktív bevonásával történik, a részeredmények visszacsatolásával. 

A záró összefoglaló-elemző fázisban az akciókutatás terepmunkája során tapasztaltakat a 

nemzetközi konzorcium által felépített elméleti kerethez illesztjük, és újraértékeljük a 

kezdetben megfogalmazott elméleti megfontolásokat. 

 

Eredmények publikálása, részvételi filmezés 

3. A projekt kutatási folyamatait és azok eredményeinek nyilvánosságra hozatalát önálló 

Adatvédelmi, Etikai protokoll, valamint Kommunikációs stratégia szabályozza. 

Eszerint a projektben a disszemináció/terjesztés a kutatás részeként értelmezett tevékenység. 

E folyamatos, “kommunikációs” munkában az akció-kutatásban résztvevő partnerek, helyi 

polgárok és szakemberek megismerhetik az eredményeket, a visszajelzéseikkel pedig segítik a 

tapasztalatok értelmezését. Ennek egyik eszköze a projekt során alkalmazott “részvételi” 

filmkészítés (participatory filming) is, amelynek az érintett közösség tagjai aktív résztvevőivé 

és alakítóivá válnak. A publikációkban és a disszemináció során a kutatásban résztvevők 

anonimitása az Etikai protokoll alapján biztosított. 

A film elkészítése mellett a Foresee Kutatócsoport a disszemináció részeként 2014-ben 

Budapesten regionális műhelyt szervez az osztrák projekt-partnerrel (IRKS) együttműködve, 

hogy a környező országok érdeklődői számára megosszák akciókutatásaik tapasztalatait és 

vitára bocsássák a formálódó következtetéseket.  

A projekt időszaka alatt pedig különböző nyomtatott és on-line publikációk, továbbá egy 

közös konzorciumi website segíti a négy év során szerzett munkatapasztalatok megosztását.  

 

Az együttműködés tartalma 

4. Jelen keretszerződéssel az együttműködő partnerek kölcsönösen elköteleződnek a fentebb 

részletezett célok (1.), az akciókutatás keretei közötti (2.), és az Adatvédelmi, Etikai 

protokoll, valamint Kommunikációs stratégia szellemének tiszteletben tartásával zajló (3.)  

megvalósítása mellett. 
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5. Együttműködő felek vállalják, hogy kölcsönösen vigyáznak egymás jó hírnevére, annak 

megőrzésére. 

6. Együttműködő felek egymással szemben jóhiszeműen járnak el.  

7. Együttműködő felek bármilyen vita esetén a tárgyalásos módszerek alkalmazását 

vállalják külső, pártatlan közvetítő bevonásával, akit konszenzuális alapon kérnek fel. 

8. A projekttel érintett együttműködés jelen szerződés aláírását követően, 2012. szeptember 

15-ével - előkészítő szakasszal - veszi kezdetét, és 2016. január 30-án zárul.  

 

9. Kakucs Község Önkormányzata és Kakucs Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata mint együttműködő partner jelen keretszerződéssel az alábbiak szerint 

támogatja a projekt megvalósítását: 
- a terepre belépést biztosítja, rendelkezésre bocsátja a kutatással érintett helyi intézményi és 

szakemberek elérhetőségeit,  

- a helyi koordinátor/ok személyére javaslatot tesz helyi civilszervezet vagy egyéb közösségi 

szereplő tekintetében (a helyi koordinátor(ok) feladatvégzésének kereteit a felek később külön 

megállapodásban rögzítik) 

–  a projekt céljait információ áramoltatással elősegíti, további szerződött helyi  partnerek, 

később létrejövő munkacsoportok munkáját támogatja, 

- hozzájárul egy a projekt lebonyolítása idején rendszeresen működtetett kommunikációs platform 

megszervezéséhez (3 havonta rendszeresen ülésező, ill. indokolt esetben rendkívüli  koordinációs-

kommunikációs csoport, ahol a legmagasabb szinten képviselik magukat a szerződés aláírói, ill. azok 

meghatalmazottjai, meghívottjai), abban részt vesz, 

- egyes projekt aktivitásokhoz előzetes egyeztetés szerint helyiséget, időkereteket  rendelkezésre 

bocsát,  

- a diagnózis-kutatás során előzetes egyeztetés/ütemezés mellett a konzultációkban részt  vesz, 

- közreműködik a kutatással érintett konfliktusos ügyekhez történő hozzáférés biztosításában, 

úgymint: a helyi jelzőrendszer tájékoztatása és bevonása, konfliktusügyek kiválasztása, referálása, 

delegálása a kutatás-elemzés és/vagy beavatkozások (resztoratív módszerek, mediáció) 

alkalmazásának céljával 

- az akciókutatás során együttműködik a rendszeres értékelési és hatáselemző munkában: a 

kérdőíveket kitölti és interjúkon (egyéni, csoportos) részt vesz, valamint a projektben érintett további 

személyeket, szervezeteket a részvételben támogatja, a tervezés-értékelés folyamatában részt vesz 

- a részvételi filmezés aktivitásaihoz (forgatások, jelenlét, utómunkák, filmes eszközök biztonságos 

tárolása) hozzájárul 

- tudomásul veszi és tiszteletben tartja, hogy a projekt számára a Kommunikációs stratégiában 

előírt és elfogadott publikációs elvek mentén kommunikál a nyilvánosságban 

- lehetővé teszi más, jelen projekt (rész)céljait is támogató projektek kapcsolódását. 

 

10. A Kutatócsoport felelősséggel vállalja, hogy 

- tagjai és megbízott munkatársai a kutatások és beavatkozások során a jogszabályok, a szakma-

etikai normák, szakmai szabályok, a projektben elfogadott protokollok és legjobb tudásuk szerint 

járnak el, 

- a falu értékeire odafigyel, elsődlegesnek tekinti és mindvégig tiszteletben tartja a település helyi 

szabályait, a kutatásba bevont intézmények házirendjét.    

  

Szerződésmódosítás, szerződésbontás 

11. Amennyiben bármely félnek felróható okból nem teljesülnek a fent részletezett együttműködési 

tartalmak, és a szóbeli majd írásbeli jelzésre nem kezdődik el érdemi kommunikáció a helyreállítás 

érdekében, illetve a kölcsönös és tartós erőfeszítések ellenére nem következik be kedvező elmozdulás, 

a felek megfontolják jelen szerződés módosítását, illetve megszüntetését.  

 

12. Felek elköteleződnek, hogy a szerződés módosítását vagy felbontását a lehető legkisebb kár 

okozásával hajtják végre, amivel az addigi kutatási eredményeket és kapcsolatokat leginkább kímélik 

és fenntarthatóvá teszik.  
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Kelt:……………………………………….. 

 

……………………………………………..  ………………………………………….. 

Szalay István polgármester    Oláh József elnök 

Kakucs Község Önkormányzata   Kakucsi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

……………………………………… 

Dr. Fellegi Borbála ügyvezető 

Foresee Kutatócsoport Nonprofit Közhasznú Kft.” 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

8. Napirendi pont: Egyebek … 

 

1./ Kakucs Ring zajhatás ügye 

 

Szalay István polgármester:  

 

2012. augusztus 16-án megkeresés érkezett Újhartyán község alpolgármesterétől, melyben 

panasszal élt a Testület felé a Kakucs Ring zajhatása miatt.  

A levelet a többi előterjesztéssel együtt megküldtük a képviselők részére (lásd 4. számú 

mellékletben). 

Az újhartyáni alpolgármester úr azt kéri, hogy a Ring egészségre ártalmas zajára tekintettel a 

működési engedélyét vizsgáltassuk felül, kötelezzük a tulajdonost zajvédőfal megépítésére és 

az éjszakai nyitva tartását tiltassuk meg. 

Augusztus 28-án az újhartyáni Polgármesteri Hivatalból küldtek részünkre egy - Hivataluk 

által más célból készíttetett - zajterhelési vizsgálati eredményt, melyben az olvasható, hogy 

„A magas alapzaj a közeli, M5 autópályán haladó járművek forgalmi zajából, valamint a zaj 

jellegéből feltételezhetően egy közeli autóverseny zajából adódott. A mérések alatt az Epres 

utcai oldalon található söröző elhanyagolható mértékű zajterhelést okozott, ennek objektív 

mérése a magas alapzaj miatt nem volt lehetséges.”  

 

A zajhatással kapcsolatban megjegyzem, hogy annak idején, amikor a tulajdonos kérte a 

testületet, hogy járuljon hozzá a gokartpálya megépítéséhez, én voltam az egyedüli, aki azt 

mondtam, hogy természetesen hozzájárulok, csak azt kérem, hogy előbb a tulajdonos 

készíttessen zajvizsgálatot és építtesse ki a falu felé a zajvédő falat a későbbi 

kellemetlenségek elkerülése érdekében. A tulajdonos megígérte, hogy ki fogja építeni, s azzal 

megkapta a képviselőktől a hozzájárulást. A fal a mai napig nem épült meg.  

Mit lehet tenni, ha a tulajdonos ezután sem fogja megépíteni arra hivatkozással, hogy nincs rá 

anyagi fedezete? Talán zárattassuk be a ringet? De akkor meg miért engedtük neki 10 évvel 

ezelőtt, hogy súlyos milliókért megépíttesse? Amúgy is, a falu egyik fele azt mondja, hogy 

milyen jó, hogy itt van a ring nálunk, mert országosan, sőt külföldön is ismertek lettünk általa, 

meg hogy a fiataloknak van hova kimenni szórakozni, sőt a boltosok is örülnek, mert az 

idelátogatók itt költik el a pénzüket. A falu másik fele meg azt mondja, hogy zavarja, nem tud 

tőle pihenni, ezért zárattassuk be.  

Na, most aztán legyünk megint okosak, főleg azért is, mert a Kakucs Ring működési 

engedélyét nem Kakucs Képviselő-testülete adta ki, csak a megépítéséhez járult hozzá.  
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A működési engedély felülvizsgálata hatósági ügy, nem testületi. Legfeljebb felhívhatjuk a 

hatóság figyelmét, hogy indítsa el az eljárást. 

Egyébként a zaj hatása is szubjektív. Szerintem a gokartpályáé semmivel nem károsabb, mint 

az autópályáé.  

Kérem a képviselők véleményét. 

  

Oláh József képviselő: 

 

Azt gondolom, hogy egy kicsit lehetnénk egymás iránt toleránsabbak is. Mi is halljuk itt 

Kakucson, ha Újhartyánon motorosnapok vannak, mert elég nagy hanggal jár, de azt még 

senkitől nem hallottam a faluból, hogy járjunk már el ellenük.  

Egyébként a fészbukon is ment a vita augusztus elején, amikor az a nevezetes hangos verseny 

volt, hogy zárattassuk be, vagy ne a ringet. Egyik oldal mellette volt, a másik ellene. Én akkor 

is azt mondtam, hogy egy évben egyszer ki lehet bírni egy ekkora zajhatást, mint ahogy ki 

lehet bírni a falunap, a romanap, vagy a böllérfesztivál esetleges éjszakai zaját is. Faluhelyen 

is van igényük a fiataloknak a szórakozásra.  

 

Prohászka Csaba képviselő: 

 

Mint a polgármester úr már említette, ez nem testületi, hanem hatósági ügy. Ebben az ügyben 

a hatóságoknak kell lefolytatniuk az eljárást. Ők ismerik a jogszabályokat, az eljárás módját. 

A környezetvédelmi hatóság minden bizonnyal meg fogja építtetni a zajvédő falat, ha 

zajszintmérést végez, és az értékek alapján úgy ítéli meg.  

Mi, képviselők csak annyit tudunk tenni, hogy beszélünk a vállalkozóval és felhívjuk a 

figyelmét a panaszokra. 

 

Szalay István polgármester:  

 

Javaslom, hogy az elhangzottakat összefoglalva, hozzunk meg határozatunkat. (Ismertette a 

javaslatát.) 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

115/2012. (08. 30.) számú Határozata: 

A Kakucs Ring zajhatása ellen tett panasz ügyében 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Újhartyán község 

Önkormányzata Alpolgármestere által tett megkeresést, melyben kifogásolja a Kakucs Ring 

elnevezésű gokartpálya Újhartyán lakóit is érintő zajhatását, s javasolja a pálya működés 

közbeni zajvizsgálatának elvégzését, a települések felé zajvédőfal megépítését, illetőleg a 

pálya működésének korlátozását a napközbeni órákra. 

A Testület tagjai megállapították, hogy hatáskör hiányában az ügyben nem rendelkeznek 

eljárási jogosultsággal, mert az az engedélyező hatóságok feladata és joga. 

A Testület - az újhartyáni Alpolgármester úr jelzéseit figyelembe véve - felkérte a jegyzőt, 

hogy kezdeményezze az ügyben hatósági eljárás lefolytatását.    

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: polgármester, jegyző 
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2./ Telenor torony bérleti ügye 

 

Szalay István polgármester:  

 

A Telenor Zrt. azzal az ajánlattal fordult az Önkormányzathoz, hogy - a vízműtelepnél lévő 

telefontorony területének bérletéért - előre, egy összegben megfizetnék a 2012-2015 közötti 4 

éves időszakra a 2012. évi bérleti díj 3,5-szeresét, vagyis 1.411.233,-Ft-ot. 

Ha 1.411.233,-Ft a 2012. évre jutó díj 3,5-szerese, akkor 2012. évre 403.209,-Ft járna. 

Ha ezt az 1.411.233,-Ft-ot elosztjuk 4-gyel, akkor egy évre 353.808,-Ft jut díjemelés nélkül.  

Hátrány: 4 év alatt – árindexváltozás nélkül számított – közel 200.000,-Ft veszteség,  

előny: még az idén egyösszegben kapunk közel 1,4 millió forintot (igaz, utána 3 évig semmit.) 

A Telenor az egyösszegű fizetésért cserébe a szerződés meghosszabbítását kérte további 3 

évre.  

Miután megküldtük a képviselőknek a Telenor ajánlatát, a környék lakói petíciót nyújtottak be 

a testülethez arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat mérettesse be a torony sugárzását, s 

amennyiben az az emberi egészségre veszélyes, úgy tegye meg az intézkedéseket a toronynak 

a lakóházaktól távolabb történő elhelyezése érdekében.  

A Telenor levelét és a lakók petícióját megküldtük a képviselők részére (lásd 5. és 6. számú 

mellékletekben). 

 

Oláh József képviselő: 

 

A petíciót több mint 50 ember aláírta, úgyhogy kérem komolyan venni. Ne csodálkozzanak a 

képviselők, ha félnek az emberek a torony sugárzása miatt, hiszen szerte az országban hallani, 

hogy hányan megbetegedtek a telefontornyok közvetlen közelében lakók közül. A Sastelep 

utcában is többen megbetegedtek már, sőt néhányan meg is haltak közülük daganatos 

betegségben. Persze, senki nem tudja bizonyítani, hogy a torony sugárzása miatt, csak 

feltételezik. 

Annak idején, amikor odatelepítette az önkormányzat a tornyot a kertek végébe, senkit nem 

kérdeztek meg, hogy szeretnék-e? Igaz, akkor még nem is voltak ennyire elterjedve a 

mobiltelefonok.  

Azért, hogy a lakók megnyugodjanak, javaslom, hogy vizsgáltassuk be a tornyot, s ha tényleg 

káros az egészségre, költöztessük el legalább 1 km-rel messzebb, külterületre. 

A felajánlott összeg sem túlságosan „hízelgő” számomra, mert például Inárcsnak 800 ezer 

forintot ajánlottak egy évre, és nem 350 ezret. 

 

Prohászka Csaba képviselő: 

 

Véleményem szerint a torony bevizsgáltatása – a gokartpálya zajhatásának vizsgálatához 

hasonlóan – szintén hatósági ügy. A lakók megnyugtatására javaslom, hogy a Hivatal 

kezdeményezze a torony sugárzásának bevizsgáltatását. Amíg nem lesz eredmény, nem 

javaslok szerződést módosítani a céggel.  

Egyébként én is kevésnek tartom a felajánlott összeget. 

 

Szalay István polgármester:  

 

Természetesen megértem a lakók aggályát, de ne felejtsük el, hogy van egy érvényes 

szerződésünk a Telenorral, illetve az idén nyáron engedélyeztünk a Vodafonnak szolgalmi 

jogot, miáltal a Telenor-toronyra helyezheti el a saját átjátszó-berendezését.  
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Azt ti is tudjátok, hogy nem olyan egyszerű az ilyen nagy cégekkel szerződést módosítani, 

hiszen tapasztalt ügyvédeik vannak.  

Azt javaslom, hogy a torony bevizsgáltatása, és az esetleges negatív eredmények ismeretében 

annak áttelepítése, illetve a bérleti díj emelésének kezdeményezése előtt kérjük fel Dr. Lukács 

György ügyvéd urat, hogy mondja el véleményét, mit tehetünk az ügyben, illetve bízzuk meg 

a szerződések felülvizsgálatával. 

Addig is a Telenor Zrt. javaslatáról napoljuk el a döntést. 

 
A képviselők egyetértettek az elhangzottakkal. 

 

Szalay István polgármester:  

 

Kérem, hogy az ügyben hozzuk meg a határozatunkat.   

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

116/2012. (08. 30.) számú Határozata: 

A Telenor-torony területének bérleti díj-módosítási ügye 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Telenor Zrt. - 

telefontorony területének bérleti díja ügyében 2012. augusztus 23-án tett - ajánlatát, azonban 

úgy döntött, hogy az ajánlattal kapcsolatban a döntést elnapolja. 

 

2. A Testület egyúttal felhatalmazza Szalay István polgármester urat, hogy  

- a telefontorony sugárzásának bevizsgáltatása, 

- az esetleges negatív vizsgálati eredmények ismeretében a torony áthelyezése,  

- a torony bérleti díja megemelésének kezdeményezése 

ügyében az Önkormányzat nevében járjon el, s egyúttal kérje ki az ügyekben Dr. Lukács 

György ügyvéd úr segítségét. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Szalay István, polgármester:  

 

Más hozzászólás, napirend a nyilvános üléshez nem lévén, a továbbiakban zárt ülést rendelek 

el. 

 

Kmf. 

 

 

Szalay István       Farkasné Szabó Mária 

polgármester                                                    aljegyző 

 

 

Oláh József        Prohászka Csaba  

képviselő, hitelesítő                                         képviselő, hitelesítő 
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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. augusztus 30-án 

(csütörtökön) 19,30 órai kezdettel - a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal 

tanácskozótermében - megtartott  zárt testületi üléséről. 

 

 

Jelen vannak a 7 tagú képviselő-testületből: 
 

Szalay István              polgármester 

Balogh János             alpolgármester 

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő 

Marton Ilona   képviselő 

Oláh József              képviselő 

Prohászka Csaba  képviselő 

és 

Farkasné Szabó Mária aljegyző 

 

Hiányzik: 

Tóth Istvánné    képviselő 

 

A mai napon 17 órai kezdettel megtartott ülés folytatása. 

 

Napirend: Döntés a Budapest Bank ZRT-vel kötendő együttműködési megállapodásról 

 

 

Szalay István, polgármester:  
 

A Budapest Bank Zrt. az Önkormányzat dolgozói részére – tájékoztatásuk alapján - egy olyan 

lehetőséget kínált, mellyel a dolgozóknak a magyar piacon szinte egyedülálló kondíciókkal 

tud munkabérszámlát vezetni.  

 

A képviselő-testület tagjainak az előterjesztéssel egyidejűleg megküldtük a Bank ajánlatát és 

az együttműködési megállapodás tervezetét.  

A Bank kérésére az ajánlatot és a tervezetet kérjük bizalmasan kezelni. 

 

Az ajánlat akkor lép életbe, ha az Önkormányzat megköti a Bankkal - a határozati javaslatban 

foglalt - együttműködési megállapodást. Biztosíthatom a képviselőket, hogy semmiféle 

elkötelezettséget nem jelent a megállapodás aláírása az Önkormányzat részére, csak az a 

feltétel, hogy a dolgozók létszáma ne csökkenjen le 5 fő alá, amit remélem sosem fog 

bekövetkezni. 

 

Kérem a javaslat megvitatását és a döntés meghozatalát. 
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A képviselők a Bank ajánlatával kapcsolatban nem tettek észrevételt. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

117/2012. (08. 30.) számú Határozata: 

 Együttműködési megállapodás megkötése a Budapest Bank Zrt-vel 

  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szalay István 

polgármestert, hogy a Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Zrt-vel az Önkormányzat nevében a 

határozat mellékletében foglalt együttműködési megállapodást kösse meg. 

  

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

(A határozat mellékletében foglalt, Bankkal kötendő megállapodás-tervezetet – a Bank 

kérésére, banktitokra hivatkozással – a honlapon nem tesszük publikussá.) 

 

Szalay István, polgármester:  

 

Más hozzászólás, napirend nem lévén, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom. 

 

Kmf. 

 

 

Szalay István       Farkasné Szabó Mária 

polgármester                                                    aljegyző 

 

 

 

Oláh József        Prohászka Csaba  

képviselő, hitelesítő                                         képviselő, hitelesítő 

 


