Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2012. (I. 18.) számú önkormányzati rendelete
a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja és a
16. § (1) bekezdése által adott felhatalmazással és figyelemmel a Magyar Köztársaság
kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra,
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
településért tevékenykedő állampolgárok, közösségek munkájának elismerésére kitüntetéseket
alapít, amelyek megnevezésére és adományozásuk rendjének meghatározására a következő
rendeletet alkotja:
I. Fejezet
„KAKUCS DÍSZPOLGÁRA” CÍM
1. § (1) E rendelet alapján érdemei elismerésül „Kakucs Díszpolgára” kitüntető cím
adományozható azon személynek, aki élete folyamán
a) Kakucsért kiemelkedően dolgozott,
b) elévülhetetlen érdemeket szerzett a település fejlődése érdekében,
c) hozzájárult a község szellemi, kulturális értékei növeléséhez,
d) munkásságával hozzájárult Kakucs hírnevének gyarapításához,
e) gazdagította az egyetemes civilizáció értékeit.
(2) „Kakucs Díszpolgára” címmel külföldi állampolgár is kitüntethető.
(3) „Kakucs Díszpolgára” címmel elhunyt állampolgár is kitüntethető.
2. § A kitüntető díjjal oklevél, valamint maximum a mindenkori köztisztviselői illetményalap
kétszeresének megfelelő összeg készpénzben történő kifizetése/vagy azzal egyenértékű
tárgyjutalom jár azzal, hogy a járulékokat az önkormányzat viseli.
3. § (1) Az oklevél tartalmazza:
a)
az adományozó megjelölését,
b)
a díj megnevezését,
c)
a kitüntetett nevét és foglalkozását,
d)
a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát,
e)
az adományozás idejét,
f)
a polgármester és az alpolgármester aláírását.
(2) Az oklevél és az ajándéktárgy beszerzéséről a jegyző gondoskodik.
(3) A díjat a kitüntetettnek vagy közeli hozzátartozójának a polgármester, vagy akadályoztatása esetén - az alpolgármester adja át augusztus huszadikán a községi ünnepség
keretében.
(4) A posztumusz kitüntető cím, díj átvételére a kitüntetett közeli hozzátartozója jogosult.
(5) A posztumusz díszpolgári címben részesülő személy síremlékén a díjazás évének
augusztus huszadik napjáig – a közeli hozzátartozók beleegyezésével – az Önkormányzat egy
20 x 30 cm-es fekete márványtáblát helyez el „Kakucs Díszpolgára” szöveg és az
adományozás évének feltüntetésével.
(6) A díszpolgári cím adományozását díszes albumban kell nyilvántartani, amely tartalmazza
a 3. § (1) bekezdésének a) – e) pontjaiban foglaltakat.
4. § (1) „Kakucs Díszpolgára” jogosult:
a) a Képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal, valamint jelentős
ünnepségeken, rendezvényeken, mint díszvendég részt venni,

b) díjtalanul látogatni Kakucs közművelődési és sportlétesítményeit.
(2) E megjelölt jogok érvényesítésének biztosításáért a jegyző felelős.
II. Fejezet
„KAKUCSÉRT ÉRDEMÉREM”
5. § (1) A Képviselő-testület „Kakucsért Érdemérem” elnevezéssel kitüntető díjat alapít.
(2) A Képviselő-testület a díjjal - tevékenysége elismerése érdekében - azon Kakucson élő
(illetőleg innen elszármazott) személyt és Kakucson tevékenykedő közösséget (csoportot)
tüntet ki, aki (amely) a
a) társadalmi,
b) gazdasági,
c) kulturális,
d) egészségügyi,
e) sportszervezési,
f) tudományos,
g) művészeti,
h) pedagógiai,
i) környezetvédelmi
élet területén kimagasló eredményt ért el.
6. § A kitüntető díjjal oklevél és érdemérem jár.
7. § (1) Az oklevél tartalmazza:
a)
az adományozó megjelölését,
b)
a díj megnevezését,
c)
a kitüntetett személy esetén nevét és foglalkozását, közösség esetén a közösség
megnevezését,
d)
a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát,
e)
az adományozás idejét,
f)
a polgármester és az alpolgármester aláírását.
8. § (1) Az érdemérem leírása a következő:
a)
mindkét oldalon megmunkált, maximum 100 mm átmérőjű, kör alakú, nemes
ötvözetből készült érem,
b)
az érem előlapján középen Kakucs címere, alatta félkörben „Kakucsért
Érdemérem” felirat látható,
c)
az érem hátlapján felülről, balról jobbra hajló félkörben: „Kakucs Képviselőtestületének”, alul jobbra félkörben: „Kitüntető díja” felirat látható.
(2) Az érem a méretének megfelelő díszdobozban kerül átadásra.
9. § (1) A díjat a kitüntetett személy esetén a kitüntetettnek vagy közeli hozzátartozójának,
kitüntetett közösség esetén a közösség képviselőjének adja át a polgármester, vagy akadályoztatása esetén - az alpolgármester a falunap szombat délutáni kulturális műsora
keretében.
(2) Az oklevél, az érem és az ajándéktárgy beszerzéséről a jegyző gondoskodik.
10. § Amennyiben a kitüntető díjban közösség részesül, a díjjal ugyanannyi darabszámú
oklevél jár, mint ahány tagú a közösség, továbbá közösségenként egy érem.
III. Fejezet
AZ ADOMÁNYOZÁS RENDJE

11. § (1) Az I. és II. Fejezetben megjelölt kitüntető díjakat, címeket a Képviselő-testület
adományozza.
(2) A díjak, címek adományozására javaslatot tehetnek:
a)
a Képviselő-testület tagjai, a polgármester,
b)
a Képviselő-testület bizottságai,
c)
a társadalmi szervezetek,
d)
az egyházak képviselői
e)
az intézményvezetők,
f)
a jegyző,
g)
nemzetiségi önkormányzatok.
(3) A javaslatokat részletes érdemi indoklással minden év április 30-áig kell megküldeni a
kulturális ügyekért felelős bizottságnak.
(4) A határidő jogvesztő, az eltelte után megküldött javaslatokat az elbírálás során figyelmen
kívül kell hagyni.
(5) A Bizottság által rangsorolt javaslatokat a Bizottság elnöke terjeszti a Képviselő-testület
elé.
IV. Fejezet
A KITÜNTETŐ DÍJ VISSZAVONÁSA
12. § (1) A I. és II. fejezet szerint adományozott kitüntető díjat vissza kell vonni attól a
kitüntetettől, akit a bíróság szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen elítélt,
illetőleg a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.
(2) A kitüntető díj visszavonására, ugyanazon szervek és személyek tehetnek javaslatot, akik
az adományozás kezdeményezésére jogosultak, továbbá a kitüntetett munkáltatója.
(3) A visszavonásról - a javaslat alapján - a Képviselő-testület dönt, egyben a polgármester
útján gondoskodik a kitüntető díjhoz adományozott oklevél, emlékplakett vagy érdemérem
bevonásáról.
V. Fejezet
KITÜNTETŐ - Díjak
13. § A Képviselő-testület a Kakucson élő, példamutató tanulmányi eredményt elérő,
kiemelkedő közösségi munkát végző vagy kimagasló sportteljesítményt nyújtó személyek
elismerése érdekében a következő kitüntető címeket alapítja: „Rónay György” Kitüntető
Díjat, „Jó tanuló, jó sportoló” Kitüntető Díjat, „Kakucs Élsportolója” Kitüntető Díjat, „Az év
Sportolója” Kitüntető Díjat.
„Rónay György” Kitüntető Díj
14. § (1) A „Rónay György” Kitüntető Díjat a Képviselő-testület a helyi általános iskola azon
végzős tanulójának adományozza, aki kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkájával a
Kakucsi Általános Iskola és Kakucs község hírnevét Magyarországon vagy külföldön
öregbítette.
(2) A Képviselő-testület döntéséhez az iskola igazgatója terjeszti elő a nevelőtestület által
egyszerű szótöbbséggel hozott javaslatot legkésőbb a tárgyév április 30-áig. A díjra
felterjesztett tanuló kiválasztásának feltételrendszerét a nevelőtestület határozza meg.
(3) Egy évben maximum kettő darab díj adományozható.

(4) A díj egy darab, községi címerrel ellátott oklevélből, emlékplakettből és könyvjutalomból
áll.
(5) A díjhoz kapcsolódó oklevél tartalmazza:
a)
az adományozó megjelölését,
b)
a díj megnevezését,
c)
a kitüntetett személy nevét,
d)
a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát,
e)
az adományozás idejét,
f)
a polgármester és az iskola igazgatójának aláírását.
(6) A „Rónay György” emlékplakett leírása:
a)
mindkét oldalon megmunkált, 100 mm átmérőjű, kör alakú, nemes ötvözetből
készült érem,
b)
vastagsága a 10 és 15 mm között váltakozik a plakett mintázatának
megfelelően,
c)
a plaketten Rónay György középkorú portréjának domborműve látható bal
oldalsó profilból, vállmagasságban történő oldalirányú metszéssel,
d)
az emlékplakett jobb alsó sarkában kézírással az alábbi felirat található:
„Rónay György”.
(7) Az emlékplakett beszerzéséről a jegyző, az oklevél és a könyvjutalom beszerzéséről az
iskola igazgatója gondoskodik.
(8) A díjat a tanévzáró ünnepségen a polgármester, vagy - akadályoztatása esetén - az iskola
igazgatója adja át.
„Jó tanuló, jó sportoló” Kitüntető Díj
15. § (1) A „Jó tanuló, jó sportoló” Kitüntető Díjat a Képviselő-testület olyan, a Kakucsi
Általános Iskolában tanuló diák részére adományozza, aki
a)
minimum 3,75-ös tanulmányi átlagot ért el, de közepesnél rosszabb jegye
egyetlen tárgyból sem volt,
b)
akinek a szorgalma és magatartása legalább jó,
c)
akit a sporthoz folyamatos, példamutató, kiemelkedő viszonyulás jellemez,
d)
aki tagja valamelyik sportklubnak vagy sportegyesületnek és
e)
aki a körzeti versenyekről továbbjutott.
(2)
A díjazott személyére az iskola igazgatója tesz javaslatot.
(3) A díj egy darab, községi címerrel ellátott oklevélből és könyvjutalomból áll.
(4) A díjhoz kapcsolódó oklevél tartalmazza:
a)
az adományozó megjelölését,
b)
a díj megnevezését,
c)
a kitüntetett személy nevét,
d)
a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát,
e)
az adományozás idejét,
f)
a polgármester és az iskola igazgatójának aláírását.
(5) Az oklevél és a könyvjutalom beszerzéséről az iskola igazgatója gondoskodik.
(6) A díjat a tanévzáró ünnepségen a polgármester, vagy - akadályoztatása esetén - az iskola
igazgatója adja át.
„Kakucs Élsportolója” Kitüntető Díj

16. § (1) „Kakucs Élsportolója” Kitüntető Díjjal azon személyt jutalmazza a Képviselőtestület, aki második alkalommal nyerné el „Az év Sportolója” címet ezen rendelet 17. § (1) –
(5) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével.
(2) A díjjal egy darab, községi címerrel ellátott oklevél és egy darab emlékplakett jár.
(3) A díjhoz kapcsolódó oklevél tartalmazza:
a)
az adományozó megjelölését,
b)
a díj megnevezését,
c)
a kitüntetett személy nevét,
d)
a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát,
e)
az adományozás idejét,
f)
a polgármester és az alpolgármester aláírását.
(4) Az emlékplakett leírása a következő:
a)
mindkét oldalon megmunkált, 100 mm átmérőjű, kör alakú, nemes ötvözetből
készült érem,
b)
a plakett előlapján középen Kakucs címere, alatta félkörben „Kakucs
Élsportolója” felirat látható,
c)
az érem hátlapján felülről, balról jobbra hajló félkörben: „Kakucs Képviselőtestületének”, alul jobbra félkörben: „Kitüntető díja” felirat látható.
(5) Az oklevél és az emlékplakett beszerzéséről a sportügyekért felelős bizottság elnöke
gondoskodik.
(6) A díj átadására minden évben a falunapi rendezvényen kerül sor. A díjat a kitüntetettnek
vagy közeli hozzátartozójának a polgármester, vagy - akadályoztatása esetén - az
alpolgármester nyújtja át.
„Az év Sportolója” Kitüntető Díj
17. § (1) „Az év Sportolója” Kitüntető Díjjal a Képviselő-testület azon kiemelkedő
sportteljesítményt nyújtó, kakucsi illetőségű személyt ismer el, aki sporteredményeivel
Kakucs község hírnevét öregbíti Magyarországon és külföldön.
(2) Évente legfeljebb egy személynek adható a díj.
(3) A díjazott kiválasztásának legfontosabb szempontjai:
a)
a sporthoz folyamatos, példamutató viszonyulás jellemezze,
b)
legyen tagja valamely sportszakkörnek, -egyesületnek.
(4) Az adományozó minden évben a kiválasztási szempontoknak megfelelő, az adott
időszakban (falunaptól falunapig) a feljutásos versenyeken (körzeti első, területi, megyei
dobogós helyek, országos helyezések, külföldi versenyek helyezései) a legmagasabb
sporteredményt elérő sportolót részesíti a díjban.
(5) Amennyiben többen versenyeznek a címért, s egy sportágban azonos eredményt érnek el,
köztük a más sportágban vagy versenyszámban elért legmagasabb eredmény a döntő.
(6) A díjat a Képviselő-testület ítéli oda. A Képviselő-testület döntését a községben működő
sportegyesületek vezetői, a testnevelő-tanárok és a sportügyekért felelős bizottság javaslata
alapján hozza meg. Az indokolással alátámasztott javaslatokat a szervek, személyek minden
év április 30-áig juttathatják el a polgármesterhez.
(7) A díj egy darab, községi címerrel ellátott oklevélből és az adott sportág emblémáját viselő,
kerámiából készült emlékplakettből áll.
(8) A díjhoz kapcsolódó oklevél tartalmazza:
a)
az adományozó megjelölését,
b)
a díj megnevezését,
c)
a kitüntetett személy nevét,
d)
a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát,
e)
az adományozás idejét,

f)
a polgármester és az alpolgármester aláírását.
(9) Az oklevél és az emlékplakett beszerzéséről a sportügyekért felelős bizottság elnöke
gondoskodik.
(10) A díj átadására minden évben a falunapi rendezvényen kerül sor. A díjat a kitüntetettnek
vagy közeli hozzátartozójának a polgármester, vagy - akadályoztatása esetén - az
alpolgármester nyújtja át.
VI. Fejezet
VEGYES RENDELKEZÉSEK
18. § (1) A kitüntetések odaítélése és adományozása a Képviselő-testület át nem ruházható
hatáskörébe tartozik. A döntést zárt ülésen, minősített többséggel kell meghozni. Ugyanez a
szabály érvényes a kitüntetés visszavonásáról való döntés esetében is.
(2) Egyfajta kitüntetést egyazon személy élete folyamán csak egy alkalommal kaphat.
Ugyanazon személynek, közösségnek újabb díj adományozására csak olyan kiemelkedő
tevékenység alapján tehető javaslat, amelyet a korábban adományozott díj elnyerése óta
végzett.
(3) Kitüntetett személy vagy közösség egymást követő esztendőben nem részesülhet
kitüntetésben.
(4) A kitüntető díj adományozását a Kakucsi Lapozgatóban és a www.kakucs.hu honlapon
közzé kell tenni.
(5) A kitüntetettekről az Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet.
(6) A kitüntetésekhez kapcsolódó kifizetésekre fedezetet az éves költségvetési rendeletben
évente el kell különíteni.
(7) A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy - amennyiben nincs megfelelő személy,
akit díjazni lehetne - az adott évben nem ad ki díjat.
VII. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ezen rendelet a helyben szokásos módon, az Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblájára
történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A rendelet kifüggesztéséért a jegyző a felelős.
(3) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati „Rónay György
Díj” alapításáról szóló 9/1998. (V. 12.) számú önkormányzati rendelet és az azt módosító
későbbi rendeletek, továbbá törlésre kerül az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a
sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről szóló 6/2009. (IV. 24.)
számú önkormányzati rendelet 11. és 12. §-a.
Szalay István sk.
polgármester

Göndörné Frajka Gabriella sk.
mb. jegyző
1. számú melléklet az 1/2011. (I. 18.) számú önkormányzati rendelethez

KITÜNTETÉSI JAVASLAT
A KAKUCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSI CÍMHEZ ÉS DÍJAKHOZ
A díj, illetve elismerés megnevezése: .........................................................................................
A jelölt korábbi szakmai kitüntetése(i): ......................................................................................
Név:...............................................................................................................................................
Születési hely, idő: .......................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Iskolai végzettsége: ......................................................................................................................
Munkahely (nyugdíj mellett vállalt munka esetén is):
.......................................................................................................................................................
Beosztása:......................................................................................................................................
Lakcíme:........................................................................................................................................
Értesítési telefonszáma:.......................................e-mail címe:......................................................
Az átadás tervezett időpontja: ......................................................................................................
Részletes indokolás:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Dátum: ........................................................................................
Javaslattevő aláírása: ..................................................................
Javaslattevő tisztsége: .................................................................

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2012. (I. 18.) számú önkormányzati rendelete
A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,
valamint a település tisztaságáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1)
bekezdése c) pontja alapján kapott felhatalmazás alapján Kakucs község környezetvédelme,
köztisztasága, zöldterületeinek védelme érdekében, valamint egyes cselekmények
szabálysértéssé nyilvánításáról a következő rendeletet alkotja:
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja és hatálya
1. § (1) A rendelet célja, hogy Kakucs község közigazgatási területén a köztisztaságot
fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi
sajátosságoknak megfelelően rendezze.
(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel
tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
(3) E rendeletet kell alkalmazni:
a)
az élő szervezetek és a környezet élettelen elemei, valamint azok természetes
és emberi tevékenység által alakított környezetére,
b)
ingatlanok, közterületek tisztaságának védelmére, a zöldfelületek védelmére, a
természetes vizek, a talaj és a levegő tisztaságának védelmére, valamint a zaj és rezgés
elleni védelmére.
(4) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek,
ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést,
fertőzést eredményező tevékenységtől illetőleg magatartástól tartózkodni.
Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
a)
környezeti elem: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által
létrehozott épített (mesterséges) környezet, továbbá ennek összetevői;
b)
környezet: a környezeti elemek, azok rendszerei, folyamatai, szerkezete;
c)
környezetszennyezés: a környezet valamely elemének a kibocsátási
határértéket meghaladó terhelése;
d)
környezetvédelem: olyan tevékenységek és intézkedések összessége,
amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének
megelőzése, a kialakult károk mérsékelése vagy megszüntetése, a károsító
tevékenységet megelőző állapot helyreállítása;
e)
kibocsátási határérték: a környezetnek vagy valamely elemének
jogszabályban vagy hatósági határozatban meghatározott olyan mértékű terhelése,
amely kizárja a környezetkárosítást;

f)
tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és
síkosság-mentesítése, illetőleg pormentesítése;
g)
indokolatlan zajokozás: minden olyan nem szükségszerű zaj okozása, amely
mértékénél és eredeténél fogva alkalmas mások nyugalmának zavarására;
h)
hangosító berendezés: minden olyan bel- és kültéri berendezés, amely hang
felerősítésére, kibocsátására szolgál;
i)
közterület: az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó
ingatlanok (helyi közutak és műtárgyaik, terek, parkok), az országos közutaknak a
község közigazgatási területét átszelő része, valamint a belterületi földrészletek,
illetőleg építmények közhasználatra átadott része;
j)
zöldfelület: az ingatlanok növényzettel fedett részei, nevezetesen: zöldterület,
zöldsáv, erdő;
k)
zöldterület: az állandóan növényzettel fedett, más terület-felhasználási
egységhez nem tartozó közhasználatú rész – közterület, közpark, közkert, liget, sétány,
játszótér vagy egyéb fásított, illetőleg parkosított zöldterület;
l)
zöldsáv: az úttest és az ingatlan határa közötti közterület növényzettel fedett
része.
II. Fejezet
A VÍZTISZTASÁG VÉDELME
A vizek védelme
3. § (1) A község közigazgatási területén cél a felszíni és felszínalatti vízkészlet védelme,
minőségük javítása.
(2) A helyi felszín alatti vízbázisok esetében:
a)
a mennyiségi védelem alapelve, hogy mind az ivóvíz minőségű, mind pedig az
egyéb vizek iránti igények kielégítésénél a vízhasználat engedélyezése során a
tényleges vízfelhasználásban az ésszerű takarékosságnak kell érvényesülni;
b)
a minőségi vízvédelem alapelve a vizek fertőzésének és káros szennyezésének
tilalma;
c)
a község vízellátását biztosító kutak védelme kiemelt fontosságú.
(3) Természetes vízfolyásba, nyílt vízbe hulladékot juttatni, vagy szennyezett vizet bevezetni
tilos.
(4) Tilos az ingatlanok, intézmények, üzemek kommunális és ipari szennyvízét, illetve egyéb
szennyezést vagy mérgező anyagot (szemetet, trágyalét, iszapot, vegyszermaradékot stb.)
nyílt felszínű, illetve zárt csapadékvíz-elvezető csatornába, élővizekbe, felhagyott vagy
üzemelő kutakba, talajvízbe vezetni, gyűjteni, illetve elhelyezni vagy egyéb módon a talajba
juttatni.
(5) A központi ivóvízhálózattal ellátott területen – a vízbázis védelme érdekében – az
építkezések előfeltétele a közműre való csatlakozás, az alábbiak szerint:
a)
az építési engedély csak akkor adható ki, ha az ivóvízellátás a központi
hálózatra való csatlakozással biztosítható,
b)
a használatbavételi engedély kiadásának feltétele a községi vízművek
üzemeltetetőjének /Szolgáltató/ nyilatkozta az ingatlan ivóvízhálózatra történő
csatlakozásának megtörténtéről, valamint a lakos nyilatkozata arról, hogy a későbbiek
során sem csatlakozik le a központi ivóvízhálózatról.

Kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés, -tisztítás
4. § (1) A kommunális szennyvíz kezelésével kapcsolatos tevékenységekre Kakucs Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a 9/2001. (VIII. 28.) számú rendeletében foglalt
előírásait kell alkalmazni.
(2) A közcsatornával ellátott területen az építkezések előfeltétele a közműre való csatlakozás,
az alábbiak szerint:
a)
építési engedély csak akkor adható ki, ha a szennyvízelvezetés közcsatornára
való csatlakozással biztosítható,
b)
a használatbavételi engedély kiadásának feltétele a községi vízművek
üzemeltetetőjének (Szolgáltató) nyilatkozta az ingatlan közcsatornára történő
csatlakozásának megtörténtéről, valamint a lakos nyilatkozata arról, hogy a későbbiek
során sem csatlakozik le a közcsatornáról.
(3) Tilos a közcsatornába csapadékvizet, szippantott szennyvizet és az állattartásból származó
híg trágyát, valamint csurgó vizet vezetni.
Csapadékvíz-elvezetés
5. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlana előtt a gyalogos
útszakasznak és zöldterületnek a tisztántartásáról, kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
(2) Járműbejárók átereszeinek építése, jó karban- és tisztántartása minden esetben az ingatlan
használójának kötelessége.
(3) Az épület tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az épület tetőzetéről lefolyó esővíz,
hólé az ingatlanára visszavezetésre kerüljön, és onnan korlátozás nélkül az árokba,
vízfolyásba elfolyhasson.
(4) Eldugulás okozására alkalmas anyagot a vízelvezető árokba helyezni tilos.
(5) A meglévő, üzemen kívül helyezett szikkasztókban csak csapadékvizet lehet
elszivárogtatni.
Kút létesítése
6. § (1) Nem közüzemi vízellátó mű részét alkotó, vagy nem nagyüzemi öntözés vízellátását
biztosító kút csak akkor létesíthető és az abból nyert víz csak akkor hasznosítható, ha a kút:
a)
kizárólag a létesítő mezőgazdasági célú vízellátását szolgálja és
b)
mélysége az első vízadó réteget követő záró réteget nem lépi át.
(2) Kút létesítésére és használatbavételére a - felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás
és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló - 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendeletben
foglaltak az irányadók.
(3) Az 500 m3/év mennyiségig terjedő vízigény kielégítését szolgáló és kizárólag a talajvíz
felhasználásával működő kutak létesítését (használatba vételét) a jegyző engedélyezi, míg az
ezt meghaladó kapacitású kutak létesítésének (használatba vételének) engedélyezése az
illetékes vízügyi felügyelet hatáskörébe tartozik.
(4) Az ivóvizet szolgáló kút környékén olyan létesítményt, amely a kút vizét közvetlenül vagy
talajon keresztül közvetve veszélyeztetheti, csak a közegészségügyi és építésügyi
jogszabályokban meghatározott távolságban szabad létesíteni.
III. Fejezet
A LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELME

A levegőtisztaság általános védelme
7. § (1) A község átszellőzésében, klímájának javításában meghatározó szerepet betöltő
zöldfelületek, zöldterületek megtartását, fejlesztését kiemelt feladatként kell kezelni, melynek
megvalósítását a községnek biztosítania kell, új beruházások kapcsán pedig meg kell
követelnie.
(2) Az új terület felhasználásánál, beépítésénél – a Helyi Építési Szabályzattal összhangban –
meg kell követelni a telken belüli védőfásítások, védő zöldsávok kialakítását, a zöldfelületi és
beépítési arányok optimalizálása érdekében.
(3) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban megfelelően karbantartott
tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad
elégetni.
Avar és kerti hulladékok égetése
8. § (1) A kerti hulladék kezeléséről a tulajdonos, illetve a használó köteles gondoskodni. A
kerti hulladékot lehetőség szerint komposztálással kell hasznosítani.
(2) A kerti hulladék elszállítására az évente szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási
akció is igénybe vehető.
(3) A község területén a kerti hulladék égetése minden héten pénteken és szombaton
engedélyezett.
(4) Égetést kizárólag 09-18 óra között szabad végezni, szélcsendes időben, cselekvőképes,
nagykorú személy állandó felügyelete mellett.
(5) Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet.
(6) Kerti hulladékot nyílt téren, csak megfelelően kialakított tűzrakóhelyen lehet égetni.
(7) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű
hulladékot (PVC, egyéb műanyag, gumi, festék, állati maradványok, veszélyes hulladék, stb.).
(8) A kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő (füst,
bűz, pernye, hőterhelés, stb.) hatása ne álljon fenn, az égetés tűz- és robbanásveszélyt ne
jelentsen.
(9) Szabadban tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, a hulladék égetésének helyszínén olyan
eszközöket, illetve felszerelést kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható, illetve a tűz biztonsággal eloltható.
(10) A hatóságilag elrendelt általános, országos tűzgyújtási tilalom alól jelen rendelet nem ad
felmentést.
Mezőgazdasági hulladékok égetése
9. § (1) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék ártalmatlanításáról
elsősorban komposztálással, ha ez nem lehetséges, elszállításával kell gondoskodni.
(2) Külterületen, ha a mezőgazdasági termelés során keletkező hulladékok égetésen kívüli
más ártalmatlanítására nincs lehetőség, égetés a 8. § (3) – (4) bekezdéseiben megjelölt
időszakokban lehetséges.
(3) Az égetésre vonatkozó előírások azonosak a kerti hulladékok égetésénél leírtakkal.
Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok
10. § (1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített
állapotban szabad szállítani.

(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port - terjedésének
megakadályozására - vízzel kell nedvesíteni.
(3) A községben keletkező porképződés megakadályozása érdekében törekedni kell arra, hogy
a fedetlen alapterületek növényzettel (pl: füvesítés) borítottak legyenek.
(4) Utak tervezése, építése során a légszennyező hatás csökkentése érdekében a lakóterületek
mellett haladó útszakaszok mentén törekedni kell a védő növénysáv telepítésére.
IV. Fejezet
A TALAJTISZTASÁG VÉDELME
A földterületek védelme
11. § (1) A föld felszínén és a földben csak olyan tevékenység folytatható, amely annak
minőségét nem károsítja.
(2) A talaj szennyezője köteles a talajszennyeződést megszüntetni, szükség esetén talajcserét
végezni.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles a talajt, földet úgy használni, hogy annak termőképességét
ne csökkentse.
(4) A területigényes településfejlesztési elhatározásoknál, létesítmények elhelyezésénél a
termőterületek művelés alóli kivonását, más irányú felhasználását a lehető legkisebbre,
indokoltan csak a legszükségesebbre kell csökkenteni.
(5) A mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területek hasznosításánál az erdőtelepítést kell
előtérbe helyezni.
(6) Azokon a közterületeken, ahol gépjármű és gyalogosforgalom nincs, törekedni kell, hogy
a földfelszín legalább füvesített legyen és az ne vízzáró módon kerüljön lefedésre.
V. Fejezet
A KÖZ-ÉS ZÖLDTERÜLETEK VÉDELME
Zöldfelületek használata, védelme
12. § (1) A település zöldfelületi ellátottságának biztosítása az önkormányzat feladata.
(2) A zöldfelületi rendszer fejlesztésére az Önkormányzat falufejlesztésért felelős bizottsága
tesz javaslatot.
(3) A közhasználatra átadott közcélú zöldfelület rendeltetéstől eltérő használatát csak indokolt
esetben és ideiglenes jelleggel – egyedi elbírálás alapján, térítés ellenében – lehet
engedélyezni.
(4) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő ideiglenes használat következtében a növényzet, illetve
a zöldfelület felszerelését képező építmények, berendezések sérülése, megsemmisülése
várható, a használó köteles saját költségén:
a)
a növényzet védelmét – a helyszínen favédelmi kerítés (kaloda) elhelyezésével
– biztosítani,
b)
a növényzet előzetes áttelepítéséről, előírt pótlásáról gondoskodni,
c)
az építmények, berendezések, felszerelések ellenértékét, illetőleg az azok
áttelepítésének (le- és felszerelésének, elszállításának stb.) költségeit viselni.
(5) A rendeltetéstől eltérő ideiglenes használat megszűntével a zöldfelületen az eredeti
állapotot tizenöt napon belül helyre kell állítani, a növényültetést pedig a legközelebbi ültetési
időszakban végrehajtani.

(6) A halasztást nem tűrő igénybevétel esetén (pl: csőtörés stb.) a helyreállításról az
igénybevevő a jelen § (4) bekezdésében szabályozottak szerint köteles gondoskodni.
(7) Gondozott közterületre járművel ráhajtani, parkolni, azt bármi módon károsítani tilos!
(8) Az egyéb jogszabályokban előírtakon túl tilos a zöldterületeken
a)
a zöldfelület gondozása során összegyűjtött növényi részeket elégetni,
b)
az élőfákat, növényeket hirdetés céljára használni,
c)
tüzet rakni, kivéve a zöldterület kezelője által kialakított tűzrakó helyen,
d)
a növényzet és a zöldterület, zöldfelület egyéb elemeinek, tartozékainak,
felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő megrongálása, pusztítása, károsítása,
vagy olyan szakszerűtlen kezelése, mely értékük csökkenésével jár.
(9) A település meglévő zöldterületének csökkentése - a tervszerűen végzett kertépítészeti
munkálatok kivételével - tilos.
(10) A zöldterületeket rendeltetésüknek megfelelő célra és módon - állaguk sérelme nélkül mindenki használhatja.
13. § (1) A tulajdonos az ingatlanát határoló zöldsávban növénysort a fák és cserjék ültetési,
telepítési távolságának szabályairól szóló 6/2010. (II. 16.) számú önkormányzati rendeletben
foglaltak alapján telepíthet.
(2) A telepítés során:
a)
a környezetre kevésbé káros növényvédő szereket kell alkalmazni,
b)
a permetezéssel kapcsolatos rendelkezések és a permetszerek használatára
vonatkozó utasítások betartása kötelező; minden ingatlantulajdonos a permetezés
időpontját a szomszédokkal egyeztetni köteles.
(3) Az egészségre ártalmas gyomnövényeket az ingatlantulajdonosnak az ingatlanon belül és
az ingatlant határoló zöldsávban kötelessége folyamatosan irtani.
(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanát határoló zöldsávban az ott lévő növényzetet
(fák, cserjék, gyep stb.) – tekintet nélkül arra, hogy azokat saját maga vagy az önkormányzat
telepítette – mindenkor megfelelően karbantartani, vagy karbantartatni.
A fák védelme
14. § Közterületen fakivágás a jegyző engedélyével végezhető, a fás szárú növények
védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet 6-8. §-aiban foglaltak
figyelembevételével.
15. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó, önkormányzati tulajdonban lévő zöldfelületek
megóvásához szükséges anyagi feltételeket az Önkormányzat a mindenkori éves
költségvetésében biztosítja.
(2) A zöldfelületek fenntartásának biztosítása érdekében tett javaslatait az Önkormányzat
falufejlesztésért felelős bizottsága az éves költségvetés elfogadását megelőzően terjeszti a
Képviselő-testület elé.
Ingatlanok és közterületek tisztántartása
16. § (1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, az ingatlan
használója (haszonélvező, használó, bérlő, albérlő, szívességi használó, stb.) köteles
gondoskodni. Az ingatlan tulajdonosának kötelessége továbbá a rendszeres rovar- és
rágcsálóirtásról való gondoskodás is.
(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

a)
a ház, vagy telek előtti járdaszakasz és zöldsáv teljes területének, a beépítetlen
telekrész tisztántartásáról és gyommentesítéséről, a fű rendszeres lekaszálásáról, a
nyílt árok folyamatos rendben tartásáról,
b)
az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő
nyeséséről.
(3) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített
és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.
(4) A tulajdonos a téli időszakban az ingatlanát határoló közterületen – naponta szükség
szerint többször is – köteles a járdáról a havat, jeget letakarítani.
(5) A hóeltakarítás, jégmentesítés során tilos környezetszennyező, jégoldó anyagokat
használni. (pl. konyhasó stb.)
(6) A havat úgy kell felhalmozni, hogy a hórakás a csapadékvíz elfolyását ne gátolja,
valamint, hogy a gyalogos- és közúti forgalom biztonsága és zavartalansága biztosított legyen.
(7) A szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más
elárusítóhelyek előtti járdaszakasz tisztántartásáról a használó, illetve a létesítményt
üzemeltető köteles gondoskodni, függetlenül attól, hogy a szemét az üzleti tevékenységből
származik-e, vagy sem. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság
megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.
17. § (1) Az Önkormányzat gondoskodik
a)
az önkormányzati tulajdonú közterületek – a 16. § (2) és (7) bekezdésben
részletezett területek kivételével – szervezett, rendszeres tisztántartásáról,
portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosságmentesítéséről, a szilárd
burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről,
b)
az úttest és a járda közötti zöldsávban lévő árkok, csapadékvíz-elvező
rendszerek terv szerinti kialakításáról,
c)
a zöldsávban fák ültetéséről.
18. § (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen)
az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.
(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak, ezt
követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület
tisztántartásáról.
(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, illetőleg az építési
és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne
keletkezzen.
(4) Közterületen anyagot lerakni és tárolni, közterületet elfoglalni, illetve rendeltetéstől eltérő
módon használni csak – a külön helyi rendeletben szabályozottak szerint kiadott – engedély
alapján lehet. Közterületen építési, bontási anyagot a kiadott közterület-használati
engedélyben meghatározott területen, az engedélyben feltüntetett módon és időtartamig
szabad tárolni. Magánterületen az engedélyezés nem szükséges, azonban csak olyan anyagot
szabad így tárolni, amely közegészségügyi szempontból nem jelent veszélyt.
(5) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a jegyző, ill. az
országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával
lehetséges.
(6) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladékanyag
keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül a
kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani és a közterületet helyre kell
állítani, illetőleg meg kell tisztítani.
(7) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és
elhelyezni! Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan
tulajdonosa köteles 24 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani.

(8) Közterületen szennyező anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállításból
semmi ne hulljon ki, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület
szennyeződne, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és további szennyeződés
megakadályozásáról gondoskodni.
(9) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál köz- vagy magánterület szennyeződik, a
szennyeződés előidézőjének azt fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell
tisztítania.
19. § (1) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az
egészséget veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem
magánterületen elhelyezni, vagy elhagyni nem szabad.
(2) Az állattartással kapcsolatos köztisztasági feladatokról külön rendelet rendelkezik.
(3) Állat közterületen történt elhullását – ha annak tulajdonosa ismeretlen – az Önkormányzati
Hivatalnál azonnal be kell jelenteni.
20. § (1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek,
járművek tárolása közterületen tilos.
(2) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet
végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat csak úgy
lehet végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön.
Közterületen engedély nélkül tárolt, üzemen kívül helyezett vagy
üzemképtelen közúti járművekkel kapcsolatos eljárás
21. § (1) Közterületen üzemen kívül helyezett vagy üzemképtelen járművet 5 napon túl tárolni
tilos.
(2) Ha a tulajdonos (üzembetartó) a közterületről az üzemen kívül helyezett vagy
üzemképtelen járművét 5 napon belül nem szállítja el, a jegyző a jármű kijelölt helyre történő
elszállítását és tárolását elrendelheti a tulajdonos – üzembetartó – költségére és veszélyére. Az
elszállításról az illetékes rendőri szervet értesíteni kell.
(3) A (2) bekezdés alapján elrendelt elszállítás esetén a jármű műszaki állapotát a jegyző –
szükség esetén szakértő bevonásával – állapítja meg és arról, valamint a járműben található
dologról jegyzőkönyvet köteles felvenni és fényképfelvételt készíteni.
(4) A jegyző
a)
gondoskodik a kijelölt helyre szállított jármű(vek) tárolásáról az elszállítás
napjától számított 1 évig,
b)
köteles kiadni az elszállított járművet az igazolt tulajdonosának,
c)
gondoskodik arról, hogy a jármű helytelen tárolásáért felelős tulajdonos
(üzembetartó) az elszállítással és tárolással felmerülő költségeket az önkormányzatnak
megtérítse,
d)
amennyiben a jármű tulajdonosa ismeretlen és a jármű elszállítása óta egy év
eltelt, úgy a járművet, illetve annak tartozékait szakértő felkérése után értékesítheti,
e)
az értékesítésből befolyt összeget a felmerült költségek levonása után 5 évig
elkülönített számlán kezeli, ezt követően az összeg felett az önkormányzat
rendelkezik,
f)
a jármű elszállításával, tárolásával kapcsolatos feladatok elvégzése céljából
külön megállapodás alapján megbízhat természetes személyt vagy gazdasági
szervezetet.
(5) Ha a jármű tulajdonosa (üzembentartója) csak az elszállítás után állapítható meg, a jegyző
köteles értesíteni az elszállításról, valamint felszólítani a felmerült szállítási, tárolási, őrzési és
egyéb költségek 15 napon belüli megfizetésére.

(6) A jármű tulajdonosa – 5 éven belül – az értékesítés során befolyt, de a költségekkel
csökkentett összegre igényt tarthat. Amennyiben a költségek a értékesítés során befolyt
összeget meghaladják, úgy a különbözetet a tulajdonos köteles megfizetni.
Közterületi reklámtevékenység
22. § (1) A röplapok utcai terjesztői kötelesek a röplapok szétszóródásával keletkező hulladék
eltakarításáról gondoskodni.
(2) Hirdetményeket, plakátokat kizárólag a község hirdetőtábláin lehet elhelyezni.
(3) A hirdetmények, plakátok eltávolítása annak a feladata, aki azt a hirdetőtáblákon
elhelyezte, illetve elhelyeztette. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget,
költségére az önkormányzat elvégezteti a plakát eltávolítását.
(4) Tilos az építményeket, kerítéseket, élő fákat bármilyen felirattal megrongálni.
Temető fenntartása
23. § (1) A temető - parkos növényborítottsága révén - aktív részét képezi a település
zöldfelületi rendszerének.
(2) A temetőre és a temetkezés rendjére a Kakucs községi temető fenntartásáról, rendjéről és
üzemeltetéséről szóló 16/2007. (X. 31.) számú rendeletet kell alkalmazni.
VI. Fejezet
ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM
A vendéglátásból és műsorszórásból eredő zaj
24. § (1) A kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységekben, közösségi létesítményekben zenét
szolgáltatni, hangosító berendezést üzembe helyezni és üzemben tartani hatósági
engedélyezés alapján lehet.
(2) A létesítményekben az irányadó, megengedő zajterhelés mértéke a környezeti zaj- és
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes
rendeletben megállapított határértékek.
Ipari és közlekedési eredetű zaj
25. § (1) Alkalomszerű, rövid ideig tartó, nagy zajterhelést okozó tevékenység csak nappali
időszakban végezhető.
(2) A meglévő ipari és egyéb létesítmények csak a vonatkozó jogszabályok, szabványok és
előírások betartásával üzemeltethetők.
A zajjal járó telephelyszerű vállalkozási tevékenység folytatása esetén a tulajdonosnak, illetve
üzemeltetőnek gondoskodnia kell a megfelelő hangszigetelésről.
(3) Lakóterületen környezetszennyezéssel járó (levegő-, víz-, talajszennyezés, zajártalom stb.)
üzemi, ipari, kisipari jellegű tevékenységek végzésére új üzem nem létesíthető, a meglévő
létesítmény tovább nem bővíthető.
(4) A tervezett úthálózat és beépítésre szánt területek fejlesztésénél a zaj elleni védelmet
megfelelő nyomvonalvezetéssel és létesítmény-elhelyezéssel, községrendezési, forgalomszervezési védelmi eszközök igénybevételével is biztosítani kell.

Lakossági zajterhelés
26. § (1) A település belterületén tilos – akár emberi hanggal, akár hangszerrel, akár más
technikai eszközökkel történő – a köznyugalmat és közcsendet sértő zaj kibocsátása.
(2) Lakásokban hangosító berendezést (rádió, televízió, magnetofon, stb.) üzemeltetni úgy
szabad, hogy a zaj okozásával a környező lakók nyugalmát ne zavarja.
(3) A település belterületén tilos este 22 óra és reggel 6 óra között
a)
a szabadban vagy nyitott ajtajú, ablakú helyiségben a csendet hangos
énekléssel, zenével vagy egyéb módon megzavarni,
b)
zajkeltő munkák (fűnyíró gép, betonkeverő, fűrészgép, kapálógép, stb.)
végzése.
(4) Az ebtulajdonos köteles ebét úgy tartani, hogy az eb a tulajdonos szomszédságában,
környezetében lakóknak a nyugalmát ne zavarja.
(5) Tűzijáték és egyéb pirotechnikai termékek felhasználása a polgári célú pirotechnikai
tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Kormányrendelet által előírt engedélyek alapján
valósítható meg.
A hangosító berendezések engedélyezési szabályai
27. § (1) A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.
29.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott zaj- és rezgésvédelmi ügyekben
az elsőfokú hatósági jogkört az önkormányzat jegyzője gyakorolja.
(2) A 24. § (1) bekezdésében meghatározott létesítmények hangosító berendezése
működtetésének zajvédelmi szempontból történő engedélyezése iránti kérelmet – az
alkalmazást legalább nyolc nappal megelőzően – a létesítmény üzemeltetője köteles
benyújtani.
(3) A hangosító berendezés működtetésének engedélyezése iránti kérelemnek tartalmaznia
kell
a)
a mindenkori zaj- és rezgéshatárok betartására vonatkozó nyilatkozatot,
b)
a zajos tevékenység napi kezdésének és befejezésének pontos időpontját,
c)
a zajkeltés, illetve hangosítás módját, eszközeit,
d)
a kérelmező, illetve megbízottjának a nevét, címét, illetőleg aki a zajértékek
betartását vállalja, és aki azért felelős.
(4) A kérelemhez szakvéleményt kell csatolni az előírt határértékek betarthatóságának
igazolására, az ezt biztosító eszközök, berendezések, felszerelések felsorolásával.
(5) A kiadott engedélyekről az Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet és rendszeresen
ellenőrzi a rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezések működését. A zajterhelési
határérték megtartásával kapcsolatos vitás esetben a jegyző a hangosító berendezés
üzembentartóját kötelezheti, hogy zajmérési vizsgálatot végeztessen, és annak eredményét
mutassa be.
(6) Ha az üzemeltető a zajterhelési határértékekre vonatkozó előírásokat ismételten megszegi,
vagy a határértéket jelentősen (10 dB) túllépi, a jegyző a hangosító berendezés üzemeltetését
időben korlátozhatja, vagy megtilthatja. Utóbbi esetben az újbóli üzemeltetés a határozat
jogerőre emelkedésétől számított kettő éven belül nem engedélyezhető.
VII. Fejezet
VEGYES RENDELKEZÉSEK

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap
28. § (1) Az Önkormányzat - a környezetvédelmi feladatai megoldása érdekében - „Kakucs
Községi Önkormányzati Környezetvédelmi Alap”-ot (a továbbiakban: Alap) hoz létre.
(2) Az Alap bevételi forrásai a következők:
a)
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58.
§ (2) bekezdés a) – d) pontjában foglaltak, valamint
b)
az Önkormányzat külön rendeletével megállapított talajterhelési díj teljes
összege,
c)
az Alap lekötéséből származó kamatbevétel,
d)
az állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek által az Alap részére történt befizetések, illetve bármely, az Alapot
megillető bevétel.
(3) Az Alap felhasználásáról a pénzügyekért és a falufejlesztésért felelős bizottság
véleményének kikérése után, a polgármester javaslata alapján, a képviselő-testület évente, a
költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.
(4) Az Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni, más célra azok még
ideiglenesen sem vonhatók el.
(5) Az Alapot a község közigazgatási területén az alábbi célokra lehet felhasználni:
a)
a vizek mennyiségi és minőségi védelmére,
b)
a talaj védelmére,
c)
a zöldterületek védelmére, fejlesztésére, allergén növények elleni védekezésre,
d)
a hulladékgazdálkodásra, települési szilárd- és veszélyes hulladék kezelésére,
e)
a környezetvédelmi felmérésekre, tanulmányok elkészítésére, valamint
f)
egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenységre.
(6) Az Alap felhasználásáról szóló képviselő-testületi döntések végrehajtását a pénzügyekért
és a falufejlesztésért felelős bizottság ellenőrzi.
(7) Az Alapba befolyt összeget és onnan történő kifizetéseket az Önkormányzati Hivatal
egyszámlájától elkülönített számlán kell kezelni.
Szabálysértési rendelkezések
29. § (1) Aki a jelen rendelet 3. § (3) – (4) bekezdéseiben, a 4. § (3) bekezdésében, az 5. § (1)
– (5) bekezdéseiben, a 7. § (3) bekezdésében, a 8. § (3) – (9) bekezdéseiben, a 9. § (2)
bekezdésében, a 10. § (1) – (2) bekezdéseiben, a 11. § (1) – (3) bekezdéseiben, a 12. § (4) –
(9) bekezdéseiben, a 13. § (2) – (4) bekezdéseiben, a 14. §-ban, a 16. § (1) – (2) és a (4) – (7)
bekezdéseiben, a 18. §-ban, a 19. § (1) bekezdésében, a 20. § (1) - (2) bekezdéseiben, a 21. §
(1) – (2) bekezdéseiben, a 22. § (1) – (4) bekezdéseiben, a 25. §-ban és a 26. §-ban foglalt
előírásokat megszegi, vagy a tiltó rendelkezéseket nem tartja be, – feltéve, hogy súlyosabbnak
minősülő cselekmény nem valósul meg – szabálysértést követ el, és 50.000 forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bírságon kívül a rendelet előírásainak megsértésével okozott
kárt és a kárelhárítás során jelentkező költségeket a károkozó köteles megtéríteni.
VII. Fejezet
Záró rendelkezések
30. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben „A környezet védelmének általános
szabályairól” szóló 1995. évi LIII. törvény, „A vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII.

törvény, „A fás szárú növények védelméről” szóló 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet, „A
köztisztasággal, települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről” szóló 1/1986. (II.
21.) ÉVM-EüM rendelet, „Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény, „A termőföldről” szóló 1994. évi LV. törvény, „A környezeti zaj- és
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes,
valamint a „Szabálysértésekről” szóló 1999. évi LXIX. törvény, és egyéb ide vonatkozó
szabályok az irányadóak.
(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi környezetvédelemről, a
közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról szóló 19/2004. (XII.
06.) számú önkormányzati rendelet.
(4) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévő hirdetőtábláján
történő – kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(5) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Szalay István sk.
polgármester

Göndörné Frajka Gabriella sk.
mb. jegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2012. (I. 18.) számú önkormányzati rendelete
a közbeszerzési szabályzatról szóló
27/2010. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
1. § A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a közbeszerzési szabályzatról szóló 27/2010.
(XII. 17.) számú önkormányzati rendeletét.
2. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép életbe.
(2) A rendeletet a helyben szokásos módon, az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kell
kihirdetni, melyért a jegyző a felelős.
Szalay István sk.
polgármester

Göndörné Frajka Gabriella sk.
mb. jegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról
Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21/A. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási és
adatszolgáltatási szabályok, valamint a díjfizetési kedvezmények, illetőleg mentességek helyi
szabályozására a következő rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja.
A Rendelet hatálya
1. § E Rendelet hatálya kiterjed Kakucs község közigazgatási területén minden olyan
természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre
(továbbiakban: kibocsátó), akit/amelyet a Rendelet 2. §-a alapján talajterhelési díj fizetésének
kötelezettsége terhel.
2. § (1) A talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége a Ktdt. 11. § (1) bekezdésében
meghatározottak szerint terheli a kibocsátót.
A talajterhelési díj mértékének meghatározása
3. § (1) A talajterhelési díj mértékét a Ktdt. 12. § (1) bekezdése határozza meg.
(2) A talajterhelési díj alapja:
a) a Ktdt. 12. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint, továbbá
b) mérési lehetőség hiányában, egyedi vízbeszerzés esetén (házi fúrt kútból) 80 liter/fő/nap az
átalány mértéke,
c) mérési lehetőség hiányában, 70 év feletti egyedülálló esetében 50 liter/fő/nap az átalány
mértéke.
(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető a Ktdt. 14. §-ában foglaltak szerint.
(4) A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a Ktdt. 12. § (3) bekezdése határozza meg.
(5) Kakucs község közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzót „A felszín
alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete és a Ktdt. 3. számú melléklete állapítja meg.
A díjfizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése
4. § (1) Díjfizetési kötelezettség
a) a települési vízvezeték-hálózatra való rácsatlakozás
b) házi fúrt kút használatbavétele
napján keletkezik.
(2) A díjfizetési kötelezettség megszűnik a közcsatorna-hálózatra való rákötés napján.
(3) Amennyiben a vízóra átírása nem történt meg a tényleges felhasználó nevére, a díjfizetésre
a tényleges felhasználó köteles.
(4) Több felhasználó esetén a talajterhelési díjat a vízdíjfizetés arányában kell megfizetni.
(5) A kibocsátó személyében történő évközi változást a szennyvízcsatorna-hálózatot
üzemeltető közszolgáltatóhoz való bejelentés napjától kell figyelembe venni.
Kedvezmények, mentességek

5. § (1) Nem terheli talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége a kibocsátót a Ktdt. 11. § (2)
bekezdésében meghatározottak szerint.
(2) Kérelemre, tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól a természetes
személy kibocsátó, ha:
a) a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a kérelem
benyújtásakor érvényes nyugdíjminimum 100%-át,
b) egyedülálló és jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes
nyugdíjminimum 150%-át.
A díj fizetése
6. § (1) A talajterhelési díj megállapításáról, bevallásáról és megfizetéséről a Ktdt. 20. §-a, 21.
§-a és a 21/A. §-ának (1) bekezdése rendelkezik.
(2) A 4. §-ban foglalt évközi változások esetén a díjfizetési kötelezettségek keletkezéséről,
illetve megszűnéséről a változás időpontját követő hónap 15. napjáig kell bejelentést tenni.
(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a bevallást – a tárgyévi tényleges fogyasztás alapján –
a) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén tárgyévet követő év március 31. napjáig
b) díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a változás időpontját követő hónap 15. napjáig
kell benyújtani.
Adatszolgáltatás
7. § (1) Az Adóhatóság részére a szennyvízcsatorna-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a
kibocsátó azonosítása, a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot
szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról,
korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása
következtében elszivárgott vízmennyiséggel.
(2) Az önkormányzati Adóhatóság a talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes
adatokat kizárólag a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.
(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj
fizetésére vonatkozó díjmentességben részesülő személyekről az önkormányzati Adóhatóság
nyilvántartást vezet.
Záró rendelkezések
8. § (1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a Ktdt. 12. §-ának (3)
bekezdésében foglaltakat 2012. február 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi vízgazdálkodási hatósági
jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos
adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a díjfizetési kedvezményekről és
mentességekről szóló 10/2004. (VII. 19.) számú önkormányzati rendelet és az azt módosító,
későbbi időpontban elfogadott rendeletek.
(3) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévő hirdetőtábláján
történő – kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Szalay István sk.
polgármester

Göndörné Frajka Gabriella sk.
mb. jegyző

1.

számú Függelék a 4/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendelethez

A talajterhelési díj mértéke: TTD = E x A x T
Ahol a TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj
E: A talajterhelési díj egységdíjának mértéke - a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján - 1200 Ft/m3.
A: A Rendelet 3. § (2) bekezdése alapján: a díjfizetés alapja
T: Kakucs község közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó - a felszín
alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete és a Ktdt. 3. számú melléklete alapján - 1,5.

2.
Iktatószám:

számú Függelék a 4/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendelethez
…………………………………

Átvétel időpontja: ………………………………..
BEVALLÁS
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó,
a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény végrehajtására megalkotott
4/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott talajterhelési díjhoz
201…. évről
A Kakucsi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
A d ó ü g y i C s o p o r t j a r é s z é r e ( 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz.)
I/A. Magánszemély díjfizető (kibocsátó) esetén:
Neve: __________________________________________________________
Születési családi és utóneve: ________________________________________
Születési helye és ideje: ____________________________________________
Anyja születési családi és utóneve: ___________________________________
Adóazonosító jele: ________________________________________________
Lakóhelye: ______________________________________________________
Levelezési címe: _________________________________________________
Pénzintézeti számlaszáma: --

I/B. Amennyiben a díjfizető (kibocsátó) vállalkozás:
Elnevezése, rövidített cégneve: _________________________________________________
Adószáma: _________________________________________________________________
Székhelye, címe: ____________________________________________________________
Telephely címe: _____________________________________________________________
Fogyasztási hely címe: _______________________________________________________
Képviselőjének neve:_________________________________________________________
címe: ______________________________________________________________________
Statisztikai számjele: _________________________________________________________
Pénzintézeti számlaszáma: --
II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
Címe: …………………………………………………………………………………………..
Helyrajzi száma: ……………../…………/…………../……….
III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.)
Neve (cégneve): ………………………………………………………………………………...
Születési helye: …………………………………………. Ideje: ………………………………
Anyja neve: ………………………………………………………………………….…………
Levelezési címe: …………….…………………………………………………………………
IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
1. Talajterhelési díj alapja (A):
a)
a kibocsátó által – a vezetékes hálózatból, vízmérő alapján mért – felhasznált
éves vízmennyiség
___________ m3,
b)

mérési lehetőség hiányában, egyedi vízbeszerzés esetén (házi fúrt kútból) 80

liter/fő/nap az átalány mértéke
c)

___________ m3,

mérési lehetőség hiányában, 70 év feletti egyedülálló esetében 50 liter/fő/nap

az átalány mértéke

___________ m3.

2. Díjalap csökkentő tényezők:
a) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség ___________m3
b) locsolási célú felhasználás (vízmérő alapján mért)
___________ m3
c) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra
feljogosított szervezet szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti
elhelyezését igazolja
___________ m3
3. Díj mértéke:
Díjfizetési alap (A)
Talajterhelési díj egységdíjának mértéke (E) 1200 Ft/m3

___________ m3

Területérzékenységi szorzó (T) (1,5)
Tárgyévi talajterhelési díj mértéke = díjfizetési alap x egységdíj x területérzékenységi
szorzó (AxExT)
_____________ Ft
……………………….., ……… év……………….. hó ………… nap
PH.
……...………………………………
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Díjfizetés teljesíthető az Önkormányzat talajterhelési díj beszedési számlájára, melynek
száma:………………………………………………………………..……………………
Önkormányzati rendeletben foglalt mentességek:
(1) Nem terheli talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége a kibocsátót a Ktdt. 11. § (2)
bekezdésében meghatározottak szerint.
(2) Kérelemre, tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól a természetes
személy kibocsátó, ha:
a) a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a kérelem
benyújtásakor érvényes nyugdíjminimum 100%-át,
b) egyedülálló és jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes
nyugdíjminimum 150%-át.
3. számú Függelék a 4/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendelethez
VÁLTOZÁS BEJELENTÉS
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó, a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény végrehajtására megalkotott
4/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletben meghatározott talajterhelési díj
bevallásához
A díjkötelezettséget érintő változás bejelentése:
a) Vízfogyasztó személyének változása (ingatlan eladás, vétel, stb.) ennek dátuma:
20....... év ………………….…..hó………….nap
b) A csatornahálózatra 20.... év …………….. hó………napján az ingatlant rákötöttem
(csatolandó bizonylat a megkötött szolgáltatási szerződés.)
c) Az ingatlan részére műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna üzembe helyezése
20……... év...................................... hónapjában történt.
……………………….., ……… év……………….. hó ………… nap
P.H.
……...………………………………
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendelete
a helyi szemétszállítás kötelező igénybevételéről szóló
28/2010. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. §-a alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 28/2010. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet 10. §-ának (2) bekezdésében
foglaltakra a 2011. december 31-én érvényes díjtételek vonatkoznak, miszerint:
„A kötelező közszolgáltatás díja 1440,-Ft + ÁFA/hó/ingatlan, illetve, ahol gazdasági
társaság/egyéni vállalkozó székhelye/telephelye is működik, ott 1840,-Ft + ÁFA/hó/ingatlan.”
2. § (1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy - a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 57. § (1) bekezdésére figyelemmel rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével a helyi szemétszállítás kötelező igénybevételéről szóló
28/2010. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2011. (XII. 22.)
számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(3) A Rendeletet a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett
hirdetőtáblán - kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős.
Szalay István sk.
polgármester

Göndörné Frajka Gabriella sk.
mb. jegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendelete
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
20/2010. (XII. 07.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 20/2010. (XII. 07.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:
1. § A Rendelet 8. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„8. § (2) A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg az Szt. 33. – 37/C. §aiban megállapított feltételek fennállása esetén, az ott leírtak szerint.”
2. § A Rendelet 8. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„8. § (5) Az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján egészségkárosodott személynek a
rendszeres szociális segély megállapításához a következő igazolásokat kell csatolnia:
a) amennyiben munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve 50%-os
egészségkárosodást szenvedett, vagy ha az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság
komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, a Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal által - fent említett egészségkárosodási esetek valamelyikéről - kiállított
érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalást,
b) súlyosan látássérült vagy fogyatékos személy esetén, a Magyar Államkincstár illetékes
területi szervének igazolását arról, hogy a kérelmező vakok személyi járadékában vagy
fogyatékossági támogatásban részesül,
c) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezőnek tartásra képes és köteles hozzátartozója nincs.”
3. § A Rendelet 8. § (9) bekezdés c) pontja törlésre kerül.
4. § A Rendelet 9. §-a az alábbiak szerint módosul:
„9. §. (1) Normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg a jegyző az Szt. 38. § (1) - (8)
bekezdésében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak.
(2) A lakásfenntartási támogatást az Önkormányzat természetbeni juttatásként adja akként,
hogy a támogatott a támogatás megállapítását követő hónap utolsó napjáig az Szt. 38. § (1)
bekezdésben meghatározott valamely közüzemi számlának a kifizetést megelőző hónapra eső
befizetéséről nevére (házastársa, élettársa nevére) szóló - albérlet esetén a bérleti szerződést és
a tulajdonos nevére szóló - igazolást, lakáscélú pénzintézeti kölcsön esetén a törlesztőrészlet
előző havi befizetéséről szóló igazolást, vagy egyéb tüzelőanyag vásárlása esetén annak 30
napnál nem régebbi teljesítésű – lakásfenntartási támogatásban részesülő nevére (házastársa,
élettársa nevére) szóló - számláját (ügyfélfogadási időben) az ügyintézőnek felmutatja. A
bemutatott számla (számlák) összegének magasabbnak, vagy egyenlőnek kell lennie a
jogosult részére megállapított havi lakásfenntartási támogatás összegénél.
(3) Amennyiben a jogosult a (2) bekezdésben meghatározottak szerint nem tudja a
természetbeni ellátásról szóló igazolást, számlát bemutatni, számára a támogatás nem
fizethető ki.”
(4) A lakásfenntartási támogatás megállapításának további feltétele:
a) a kérelmező, vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara,
kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása,

b) az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus
állapotának biztosítása,
c) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában a kerítés előtti egy méter széles területen) a
járdától az úttestig húzódó terület gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése,
d) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó udvar és kert rágcsálóktól, kártevőktől való
mentesítése,
e) a juttatásra jogosult ingatlanának udvarán hulladékgyűjtő edény elhelyezése és
rendeltetésszerű használatának biztosítása,
f) amennyiben a lakásban nincs illemhely kialakítva, a jogosult köteles az udvaron azt
kialakítani és megfelelően rendben tartani.
(5) A jegyző helyszíni szemle (környezettanulmány) lefolytatása során győződik meg a
lakókörnyezet rendezettségéről.
(6) Ha a lakókörnyezet a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyző 5
napos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját – az elvégzendő
tevékenység konkrét megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek
teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg.
(7) Amennyiben a kérelmező a (6) bekezdésben foglalt feltételeket nem teljesíti, a jegyző az
Szt. 38. § (10) bekezdésében foglaltak szerint jár el.”
5. § (1) A Rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévő hirdetőtábláján
történő – kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szalay István sk.
polgármester

Göndörné Frajka Gabriella sk.
mb. jegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendelete
Kakucs Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kakucs Község Önkormányzata
(a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat
hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre),
valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
A költségvetés címrendje
2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az
Önkormányzat költségvetésének címrendjét a jelen szakaszban foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő jogkörrel felruházott
költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi intézmények szerepelnek:
a)
Általános Iskola
b)
Kökörcsin Óvoda
c)
Polgármesteri Hivatal
(4) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi szakfeladatok szerepelnek:
a)
Könyvtár
b)
Konyha
c)
Városgazdálkodás
d)
Védőnő
e)
Gyermekorvos
f)
Településtisztaság
g)
Köztemető-fenntartás
h)
Szociális feladatok.
(5) Az Önkormányzatnak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:
a)
Polgármesteri Hivatal.
(6) Az Önkormányzatnak önállóan működő költségvetési szerve:
a)
Általános Iskola
b)
Kökörcsin Óvoda.

A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint
az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2012. évi költségvetését
438.492.000.- Ft bevétellel és kiadással
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását, és
a megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet 1. számú melléklete alapján
határozza meg a képviselő-testület.
(3) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.
Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi
költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 438.492 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti
kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből:
178.329.- e Ft
ba) elkülönített állami pénzalapból
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
11.026.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól
7.185.-e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól
be) többcélú kistérségi társulástól
bf) jogi személyiségű társulástól
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi
25.088.-e Ft
alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható
összegből
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül
135.030.- e Ft
túlteljesíthető előirányzatából
c) közhatalmi bevétel
88.275.- e Ft
d) intézményi működési bevétel
55.105.- e Ft
e) felhalmozási bevétel
36.090.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
13.062.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely
nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
h) hitel
67.631.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/
Mindösszesen:
438.492.- eFt

(3) Az Önkormányzat összesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés
a) működési költségvetés
332.410.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások
126.244.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
36.611.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások
109.981.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
26.422.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások
33.152.- e Ft
af) működési célra átadott pénzeszközök
b) felhalmozási költségvetés
20.245.- e Ft
ba) intézményi beruházások
4.016.- e Ft
bb) felújítások
6.240.- e Ft
bc) kormányzati beruházások
bd) lakástámogatás
be) lakásépítés
bf) egyéb felhalmozási kiadások
9.989.- e Ft
bg) felhalmozási célra átadott pénzeszközök
c) hitelek
81.837.- e Ft
d) céltartalék
4.000.- e Ft
Mindösszesen:
438.492.- e Ft
(4) Az Önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Rendezési terv módosítás
1.778.- e Ft
ab) Óvoda bővítés előkészítő munkái
1.500.- e Ft
ac) Pénzügyi Szoftver
738.- e Ft
ad) Áfa
6.871.- e Ft
ae) Szennyvíztelep-bővítés előkészítő munkái
1.810.- e Ft
af) Földvásárlás
1.930.- e Ft
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Egészségház felújítása
4.430.- e Ft
Mindösszesen:
19.057.- e Ft
(5) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatási, szociális, rászorultság
jellegű ellátások:
Megnevezés
a) Rendszeres szociális segély
3.386.- e Ft
b) Időskorúak járadéka
32.-e Ft
c) Lakásfenntartási támogatás
637.-e Ft
d) Ápolási díj
1.859.- e Ft
e) Átmeneti segély
7.419.-e Ft
f) Temetési segély
500.-e Ft
g) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
10.049.-e Ft
h) Közgyógyellátás
540.-e Ft
i) Lakástámogatás
2.000.-e Ft
(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási (beruházási) kiadások
célonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat intézményi működési hiányait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(8) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely
megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a
továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet
megkötése válik, vagy válhat szükségessé, ezért az adósságot keletkeztető ügyletek várható
együttes összege: 0.- e Ft.
(9) Az Önkormányzat összevont költségvetésében 4.000.- e Ft céltartalék szerepel.
(10) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet az 5. számú
melléklet részletesen tartalmaz.
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám): 52 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 52 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 18 fő.
(3) A képviselői, bizottsági tagság után járó tiszteletdíjak éves mértéke mindösszesen
12.131.- e Ft, mely összeget a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadásai tartalmazzák.
A Képviselő-testület ezen összeget általános tartalékként kezeli, felhasználásáról az év
folyamán a költségvetés bevételei és kiadásai teljesülésének függvényében fog dönteni.
Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése
6. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési
szerv 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 88.549 ezer forintban állapítja
meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti
77.219.- e Ft
kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből:
11.330.- e Ft
ba) elkülönített állami pénzalapból
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
bc) helyi önkormányzattól
bd) nemzetiségi önkormányzattól
be) többcélú kistérségi társulástól
bf) jogi személyiségű társulástól,
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi
alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható
összegből
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül
11.330.- e Ft
túlteljesíthető előirányzatából
c) közhatalmi bevétel
d) intézményi működési bevétel
e) felhalmozási bevétel

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely
nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
h) kölcsön
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/
Mindösszesen:
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ac) dologi jellegű kiadások
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb működési célú kiadások
b) felhalmozási költségvetés
ba) intézményi beruházások
bb) felújítások
bc) kormányzati beruházások
bd) lakástámogatás
be) lakásépítés
bf) egyéb felhalmozási kiadások
c) kölcsönök
Mindösszesen:
(4) A Polgármesteri Hivatal létszám-előirányzata:
Megnevezés
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám:
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:
c) közfoglalkoztatottak létszáma:

88.549.- e Ft

88.549.- e Ft
44.745.- e Ft
14.695.- e Ft
19.594.- e Ft
9.515.- e Ft

88.549.- e Ft
(fő)
13
11
0

(5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az alábbiakat határozza
meg:
a) köztisztviselői illetményalap: 38.650 Ft
b) köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete: 193.250 Ft/év/fő
c) A Képviselő-testület biztosítja a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
27. § (2) bekezdésében, a 40. § (5) - (6) bekezdésében, a 43. § (4) bekezdésében, továbbá a
44/A. § (1) bekezdésének b) pontjában és (2) bekezdésében, a 44/B. §-ában, a 46. § (4) a)
pontjában, a 48. §-ában és a 48/A. §-ában foglaltakat.
Az Általános Iskola költségvetése
7. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola, mint költségvetési szerv
2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 77.656 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Általános Iskola költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti
kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből:
ba) elkülönített állami pénzalapból
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
bc) helyi önkormányzattól
bd) nemzetiségi önkormányzattól
be) többcélú kistérségi társulástól
bf) jogi személyiségű társulástól,
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi
alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható
összegből
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül
túlteljesíthető előirányzatából
c) közhatalmi bevétel
d) intézményi működési bevétel
e) felhalmozási bevétel
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely
nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/
Mindösszesen:
(3) Az Általános Iskola költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ac) dologi jellegű kiadások
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb működési célú kiadások
b) felhalmozási költségvetés
ba) intézményi beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadások
Mindösszesen:
(4) Az Általános Iskola létszám-előirányzata:
Megnevezés
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám:
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:
c) közfoglalkoztatottak létszáma:

42.507.- e Ft
35.149.- e Ft

35.149.- e Ft

77.656.- e Ft

77.656.- e Ft
47.040.- e Ft
12.661.- e Ft
13.875.- e Ft
4.080.- e Ft

77.656.- e Ft
(fő)
21
19
0

A Kökörcsin Óvoda költségvetése
8. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Kökörcsin Óvoda, mint költségvetési szerv
2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 35.407 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Kökörcsin Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
Megnevezés
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti
14.436.- e Ft
kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből:
20.971.- e Ft
ba) elkülönített állami pénzalapból
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
bc) helyi önkormányzattól
bd) nemzetiségi önkormányzattól
be) többcélú kistérségi társulástól
bf) jogi személyiségű társulástól,
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi
alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható
összegből
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül
20.971.- e Ft
túlteljesíthető előirányzatából
c) közhatalmi bevétel
d) intézményi működési bevétel
e) felhalmozási bevétel
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely
nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/
Mindösszesen:
35.407.- e Ft
(3) A Kökörcsin Óvoda költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ac) dologi jellegű kiadások
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb működési célú kiadások
b) felhalmozási költségvetés
ba) intézményi beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadások
Mindösszesen:
(4) A Kökörcsin Óvoda létszám-előirányzata:
Megnevezés
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám:
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:
c) közfoglalkoztatottak létszáma:

35.407.- e Ft
21.938.- e Ft
5.901.- e Ft
5.120.- e Ft
2.448.- e Ft

35.407.- e Ft
(fő)
11
11
0

A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért, szabályszerűségéért a
Polgármester a felelős.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az
elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése
körében átmeneti – e rendelettől eltérő – intézkedést is hozhat, amelyről a Képviselő-testület
legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok
között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előre nem látható, be nem
tervezett, szükséges kiadások fedezetére - a Képviselő-testület külön engedélye nélkül maximum 500.000 Ft-os értékhatárig kifizetést teljesítsen a tartalék terhére.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az évközben jelentkező szabad
pénzeszközöket lekösse a számlavezető pénzintézetnél.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az évközben jelentkező
forráshiány fedezetére éven belüli finanszírozási hitelt vegyen fel maximum 50.000.000.-Ft
erejéig.
(6) Az Önkormányzatnak fennálló hitelállományát a 6. számú melléklet tartalmazza.
10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben
előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadás teljesítésére.
(2) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya
további 30 napig fennáll, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője
haladéktalanul köteles jelenteni az Önkormányzat Jegyzőjének.
(3) A költségvetési szervek:
a) kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást,
b) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.
(4) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a
felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
(5) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek:
a) az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott
támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják
fel;
b) számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű
használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint.
11. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos
hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben
szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános
tartalék és céltartalék felett a Képviselő-testület és a Polgármester rendelkezik.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Polgármester évente köteles beszámolni és
a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzatmódosítási jogkör 2012. december 31-ig gyakorolható.
12. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és
kiadási előirányzatai felett az szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel
rendelkeznek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak
a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény
biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(3) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére,
a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a
Képviselő-testület jóváhagyását követően.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv tárgyi eszköz beszerzéséhez - 200.000 Ft
értékhatárig - a beruházói jogkört kap.
13. § (1) Az önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek az
Önkormányzat által kialakított számviteli politika és számlarend szerint eljárni.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek – a Polgármesteri Hivatal kivételével –
pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek:
a) kezességet nem vállalhatnak,
b) értékpapírt nem vásárolhatnak,
c) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,
d) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az
esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését
nem veszélyezteti,
e) hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.
(4) A Polgármesteri Hivatal kezességet - a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.
(5) Az önállóan működő költségvetési szervek támogatást társadalmi szervezeteknek nem
nyújthatnak.
(6) Az Önkormányzat adósságot vállalhat (hitelt vehet fel, garanciát és kezességet vállalhat,
lízingelhet). Az éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó bevétel éves
előirányzatának 50%-a.

14. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások
felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő
intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von
maga után.
15. § Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szakmai alapfeladatuk
keretében szellemi tevékenységnek, szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő
igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – az intézménnyel
munkaviszonyban nem álló természetes és jogi személyekkel az alábbi feltételek mellett
köthetnek szerződést:
a) szellemi tevékenység végzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés a költségvetési szerv
alapító okiratában rögzített szakmai alapfeladatának ellátására köthető,
b) a költségvetési szerv vezetője a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározza
azokat a szakmai feladatokat és feltételeket, melyek ellátása érdekében külső személlyel vagy
szervezettel szerződést köthet.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
16. § (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében
a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak
szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Polgármester a zárszámadási rendelettervezet
előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját
és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.
Egyéb rendelkezések
17. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez
történő hozzájárulásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2012. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 8. számú melléklet
tartalmazza.
Záró és vegyes rendelkezések
18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-jétől
kell alkalmazni.
(2) A Rendeletet a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett
hirdetőtáblán - kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős.
Szalay István sk.
polgármester

Göndörné Frajka Gabriella sk.
mb. jegyző

Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2012. (III. 14.) számú Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (1)
bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) vagyonáról a
következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed
a) az Önkormányzatra,
b) az önkormányzati vagyon kezelőire, hasznosítóira, használóira,
c) az Önkormányzat szerveire.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletére és elidegenítésére.
2. § E rendelet alkalmazásában vagyon
a) a könyvviteli mérlegben kimutatandó vagyon és
b) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. § (3) bekezdésében
felsoroltak.
II. Fejezet
Az önkormányzati vagyon csoportosítása
3. § (1) Az önkormányzati vagyon
a) törzsvagyonból, ezen belül
aa) forgalomképtelen törzsvagyonból és
ab) korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból, valamint
b) forgalomképes üzleti vagyonból
áll.
(2) A forgalomképtelennek besorolt önkormányzati
a) vagyont nem lehet elidegeníteni,
b) vagyont nem lehet megterhelni (kivéve a vagyonkezelői jogot és a jogszabályon alapuló
használati vagy szolgalmi jogot),
c) vagyonon dologi jog nem létesíthető,
d) vagyonon osztott tulajdon nem létesíthető.
(3) A forgalomképtelen besorolást kapott vagyontárgyra e rendelet hatályba lépése után a (2)
bekezdésben meghatározott tartalommal kötött szerződés semmis.
(4) A korlátozottan forgalomképes vagyon felett törvényben vagy e rendeletben
meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni.

(5) A forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgy és vagyonrész elidegenítése,
megterhelése, vállalkozásba, gazdasági társaságba vitele, valamint egyéb hasznosítása, azaz a
tulajdonosi jogok gyakorlása az e rendeletben meghatározottak szerint történik.
1. Az Önkormányzat törzsvagyona
4. § Az Önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonból áll.
5. § (1) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona
a) a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonból és
b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonból
áll.
(2) A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon alatt az Nvtv. 5. § (3) bekezdése
szerinti vagyont kell érteni.
(3) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon alatt az Nvtv. 5. § (4)
bekezdése szerinti vagyont kell érteni az alábbiak szerint:
a) a nemzeti vagyonról szóló törvény 2. mellékletében meghatározott vagyonelemek,
b) az e rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonnak minősített
Önkormányzati vagyonelemek.
(4) Az Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak
nem minősít vagyont.
(5) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körébe tartozik az (1) bekezdésen túl az
egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló
1991. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott levéltári anyag is.
(6) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát jelen rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona
a) az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak Önkormányzatok tulajdonba adásáról
szóló 1991. évi XXXIII. törvényben korlátozottan forgalomképesnek minősített
vagyonelemekből, valamint
b) az Önkormányzat által az a) ponton túl korlátozottan forgalomképes vagyonnak
minősített vagyonából áll, mely vagyonelemeket jelen rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.
7. § (1) A törvény alapján korlátozottan forgalomképes vagyonelemek forgalomképességének
tartalmát az érintett törvény határozza meg.
(2) A 6. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott intézmények, középületek
forgalomképességének korlátai, hogy
a) az intézményeket és középületeket az adott intézményi feladat vagy középület esetén a
közfeladat ellátásáig nem lehet elidegeníteni, és nem lehet megterhelni,
b) nem lehet elidegeníteni az adott intézményt, középületet akkor sem, ha az intézményi és a
közfeladat ellátása ideiglenesen várhatóan maximum egy évig szünetel,
c) a használatot és a hasznosítási jogot 1 évnél rövidebb időszakra lehet átruházni.
2. Az Önkormányzat üzleti vagyona

8. § Üzleti vagyon – ha jogszabály másként nem rendelkezik – mindazon vagyonelem, amely
nem tartozik a törzsvagyon körébe, különösen az Önkormányzat tulajdonában lévő:
a) lakások,
b) bel- és külterületi beépítetlen ingatlanok,
c) nem lakás céljára szolgáló helyiségek, egyéb ingóságok és mindazon vagyontárgyak,
amelyek e melléklet 1. és 2. pontjában nem szerepelnek.
III. fejezet
A vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása
3. Tulajdonjog átruházás
9. § (1) Az önkormányzati vagyon tekintetében a bruttó 25 millió forint értékhatár feletti
vagyon tulajdonjogát csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot
tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
(2) önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni
a) természetes személy vagy
b) a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott átlátható szervezet részére lehet.
(3) Az Önkormányzat vagyon hasznosítási és tulajdonjogának átruházási szabályait a
rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
10. § (1) Nem lehet értékesíteni az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe
sorolt vagyont.
(2) Az egyes korlátozottan forgalomképes törzsvagyont a forgalomképességre vonatkozó
korlátok figyelembevételével lehet értékesíteni a 9. § (1) bekezdésben rögzített szabályok
alkalmazásával.
4. Ingyenes vagyonátruházás
11. § (1) önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni az Nvtv. 13. § (3)-(7)
bekezdése alapján lehet.
(2) E szabályokat nem kell alkalmazni a pénzvagyonra, valamint a követelésekre és fizetési
kötelezettségekre.
5. A vagyon megterhelése
12. § (1) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát nem lehet megterhelni.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a forgalomképtelen törzsvagyon megterhelhető:
a) vagyonkezelői joggal
b) jogszabályon alapuló használati joggal vagy szolgalommal.
13. § (1) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának megterhelhetőségét
a törvény alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyon esetében törvények
határozzák meg.
(2) Az Önkormányzat e rendelet alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített
vagyonára a 12. § -ban meghatározottakat kell alkalmazni.
14. § (1) Az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonát meg lehet terhelni.
(2) Az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonának megterhelése - értékhatár nélkül - a
Képviselő-testület joga.

6. A vagyon vállalkozásba vitele
15. § (1) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát nem lehet vállalkozásba vinni.
(2) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona vállalkozásba vitelének
szabályait a törvény alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyon esetében
törvények határozzák meg.
(3) Az Önkormányzat e rendelet alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyonát
nem lehet vállalkozásba vinni.
16. § (1) Az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona vállalkozásba vihető.
(2) A vállalkozásba vitelre, a gazdasági társaságban való részvételre az Nvtv. 8. §-ában
meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
(3) Az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona feletti (2) bekezdésben meghatározott
rendelkezési jogot - értékhatár nélkül - a Képviselő-testület gyakorolja.
7. Vagyonkezelési jog létesítése és átengedése
17. § (1) Vagyonkezelői jogot létesíteni kizárólag az Nvtv. 3. § (1) bekezdés b) pontjában
felsorolt vagyonkezelők részére önkormányzati közfeladat ellátásához kapcsolódva lehet
akkor, ha az biztosítja a feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítását, a vagyon állagának
és értékének megőrzését, védelmét, illetve a vagyon értékét növeli.
(2) Az Önkormányzat jelen rendeletben nem határoz meg olyan vagyonelemeket, melyekre
vagyonkezelői jogot létesíthet.
(3) A vagyonkezelő jog létrejöhet vagyonkezelési szerződéssel vagy kijelöléssel.
(4) Vagyonkezelési szerződés értékhatárra való tekintet nélkül versenyeztetés nélkül köthető.
(5) Az Önkormányzat a vagyonkezelési szerződés megkötésekor, az ott részletezett feltételek
meghatározásával dönt arról, hogy a vagyonkezelőnek
a) elengedi vagy
b) nem engedi el
a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló törvény 109. § (6) bekezdése szerinti
kötelezettségét.
18. § Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának körébe sorolt vagyon
vagyonkezelési jogát a forgalomképesség korlátozásának tartalmát meghatározó feltételek
figyelembevételével engedheti át.
19. § (1) A Képviselő-testület dönt a vagyon vagyonkezelési jogának ellenérték fejében
történő átengedéséről.
(2) A Képviselő-testület vagyonkezelési jog átengedéséről a helyben szokásos módon, az
Önkormányzat honlapján való hirdetéssel, a legjobb ajánlattevő javára dönt.
(3) A Képviselő-testület a vagyonkezelési jog létesítésére vonatkozó ajánlattétel lehetőségét a
helyben szokásos módon hirdeti meg, és dönt a legkedvezőbb ajánlat szerint.
(4) A vagyonkezelési jog értékének meghatározása piaci értéken történik.
(5) A vagyonkezelési szerződés a vagyonkezelés ellenértékeként
a) pénzösszeget vagy
b) pénzben kifejezett értékű tevékenységet vagy más ellenszolgáltatást
ír elő.

20. § A vagyonkezelő, mint a vagyonkezelési jog jogosultja köteles a vagyonkezelési jog
gyakorlása során betartani a következőket:
a) a vagyonkezelésbe vett vagyont a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, elvárható
gondossággal birtokolni, használni és a vagyon hasznait szedni,
b) a vagyont rendeltetésszerűen használni,
c) a vagyont fenyegető veszélyről és a bekövetkezett kárról értesíteni az Önkormányzatot,
d) a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló törvény 109. § (7) bekezdésében
meghatározott kötelezettségének eleget tenni,
e) a vagyonkezelési szerződésben meghatározottakat és e rendeletben előírt kötelezettségeket
teljesíteni,
f) tűrni a vagyonkezeléssel kapcsolatos ellenőrzéseket, és köteles az ellenőrzésekben
közreműködni, az előírt beszámolást teljesíteni.
21. § (1) Vagyonkezelő jogot ingyenesen átengedni a következő vagyonkezelőknek lehet:
a) költségvetési szerv vagy önkormányzati intézménynek,
b) önkormányzati társulásnak.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben megjelölt vagyonkezelők részére a vagyont
ingyenesen a következő közfeladatok esetében adhatja kezelésbe:
a) az óvodai ellátás
b) alapfokú nevelés, oktatás
c) szociális ellátás
d) egészségügyi ellátás
e) közművelődési, kulturális feladatok ellátása
f) sportcélú feladatok ellátása.
22. § (1) A vagyonkezelés ellenőrzése az alábbi módon történik:
a) az Áht. 70. § (1) bekezdés b) pontja figyelembevételével a belső ellenőrzés keretében,
b) a vagyonkezelők éves beszámoltatásával, melynek keretében elkészítik az általuk kezelt
vagyonra vonatkozó vagyonkimutatást és ismertetik a vagyongazdálkodási terv adott
időszakra vonatkozó teljesülését,
c) a pénzügyekért felelős bizottság által végzett eseti ellenőrzéssel.
(2) A vagyonkezelés ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy a vagyonkezelő
a) megőrizte-e a vagyontárgy értékét,
b) gondoskodik az állag megóvásról, a jó karbantartásról,
c) az egyéb vállalt kötelezettségét teljesíti-e.
8. A haszonélvezeti jog
23. § (1) Vagyon tekintetében haszonélvezeti jogot biztosítani versenyeztetés nélkül lehet.
(2) Nem lehet az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe sorolt vagyonra
haszonélvezeti jogot alapítani - kivéve a jogszabályon alapuló használati jogot vagy
szolgalmat.
(3) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának körébe sorolt vagyonra
vonatkozóan haszonélvezeti jogot a forgalomképesség korlátozásának tartalmát meghatározó
feltételek figyelembevételével, valamint a (2) bekezdés figyelembevételével lehet alapítani.
(4) Az üzleti vagyon tekintetében haszonélvezeti jog alapításáról értékhatártól függetlenül
helyben szokásos módon történő hirdetéssel a legjobb ajánlattevő javára a Képviselő-testület
dönt.
9. Hasznosítási jog, használatba adás

24. § (1) Forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyon jogszabályon alapuló használati
joggal terhelhető csak meg.
(2) A korlátozottan forgalomképes vagyon esetében a hasznosítási jog és használatba adás
tekintetében figyelembe kell venni az adott vagyonelemre előírt forgalomképességi
korlátokat.
25. § (1) A 25 millió Ft értékhatárt meghaladó hasznosítási jogot versenyeztetéssel lehet
átengedni.
(2) A Képviselő-testület függetlenül dönt használati, hasznosítási jog átengedéséről.
26. § A Képviselő-testület külön határozatban állapítja meg az egyes ingatlanok
hasznosítására vonatkozó bérleti és használati díjakat.
27. § A polgármester dönt az 500.000 Ft értékhatárt el nem érő használati, hasznosítási jog
átengedéséről, ha a bérleti szerződésben meghatározott bérleti időszak az l évet nem haladja
meg.
28. § (1) Az önkormányzati vagyon használati, hasznosítási jogának ingyenes átengedése - az
átengedés időtartamától függetlenül - a Képviselő-testület joga.
(2) Az önkormányzati vagyon ingyenesen közfeladat ellátása céljából adható használatba, a
közfeladat ellátásához szükséges mértékben.
10. Az Önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei
29. § Az Önkormányzat a kizárólagos gazdasági tevékenységei gyakorlásának jogát az Nvtv.
alapján engedi át, és az Nvtv. alapján gondoskodik a törzsvagyonában lévő víziközművek
létrehozásáról és működtetéséről.
11. A pénzeszközök feletti joggyakorlás
30. § (1) Az Önkormányzat jogosult az ideiglenesen feleslegessé vált pénzeszközeinek
hasznosításra, pénzeszközeinek ideiglenes és végleges átadására.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jog gyakorlásának részletező szabályait az
Önkormányzat költségvetési rendelete határozza meg.
12. Az Önkormányzat követeléseiről való lemondás
31. § Az Önkormányzat követeléseiről - mint az önkormányzati vagyon részéről - való
lemondás jogát
a) a Képviselő-testület gyakorolja az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában,
amennyiben az érintett követelés eléri a 100.000 Ft összeghatárt,
b) a polgármester gyakorolja
ba) az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában, amennyiben az érintett követelés
nem éri el az a) pontban meghatározott értékhatárt,
bb) a munkavállalókkal szembeni különféle követelések vonatkozásában, amennyiben az
érintett követelés nem éri el az a) pontban meghatározott értékhatárt.
32. § (1) A 31. § a) pontjában meghatározott követelésről csak akkor lehet lemondani, ha a)
az nem veszélyezteti az Önkormányzat likviditását,

b) a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelést részben vagy
egészben nem lehet behajtani, és remény sincs a követelés későbbiekben való behajtására, c) a
követelés érvényesítése, behajtása bizonyítottan a követelés összegét meghaladó költségekkel
jár,
d) a bíróság bevonásával történő behajtás során - figyelembe véve az a) és b) pontokban
foglaltakat – a követelésről való lemondásról bírói egyezség történt,
e) a felszámolási eljárás vagy a csődeljárás során a követelést részben vagy egészben nagy
valószínűséggel pénzügyileg nem lehet realizálni, vagy a csődeljárás során – figyelembe véve
az a) és b) pontokban foglaltakat – csődegyezségi megállapodást kötöttek,
f) bizonyított, hogy a követeléssel érintett szervet, személyt nem lehet elérni vagy fellelni.
(2) A polgármester az e rendeletben hatáskörébe utalt Önkormányzati követelésről való
lemondás jogát az (1) bekezdés a) pontját figyelembe véve gyakorolja.
(3) A követelésről való lemondás magában foglalja az egész követelésről való lemondást,
valamint a követelés egy részéréről való lemondást.
(4) A követelésekről való lemondás esetében figyelembe kell venni az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdésében meghatározott, a kis összegű követelés
értékhatárát el nem érő követelések behajtására vonatkozó rendelkezést.
33. § Ha az Önkormányzat költségvetési rendelete eltérően nem rendelkezik, a követelésről
való lemondás joga az önkormányzati költségvetési szervek tekintetében a 31. és 32. §-ban
foglaltak szerint történik azzal az eltéréssel, hogy polgármester alatt a költségvetési szerv
vezetőjét, az Önkormányzat alatt a költségvetési szervet kell érteni.
13. Hitelfelvétel és -törlesztés, kötvénykibocsátás, beruházás és felújítás, lízing
34. § (1) Az Önkormányzatnak van lehetősége hitelfelvételre és kötvénykibocsátásra. A hitel
felvételével, a meglévő hitelek törlesztésével, valamint a kötvénykibocsátással kapcsolatos
rendelkezéseket az Önkormányzat költségvetési rendelete állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési rendeletében dönt arról, hogy milyen beruházásokat,
felújításokat valósít meg, és rendelkezik azok pénzügyi fedezetéről.
(3) Az Önkormányzat lízingszerződés kötéséről a költségvetési rendeletében dönt.
14. Ellenérték nélkül kapott, felajánlott vagyon
35. § (1) Az Önkormányzat számára más személy vagy szerv által ellenérték nélkül juttatott (a
továbbiakban: térítés nélkül kapott) 500.000 Ft piaci értéket elérő vagyon elfogadásáról a
Képviselő-testület dönt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárt el nem érő, térítés nélkül kapott vagy
felajánlott vagyon elfogadásáról a polgármester dönt.
(3) A térítés nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásának feltétele, hogy
a) az Önkormányzat tudja teljesíteni az elfogadott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségeket,
b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítése likviditási problémát ne okozzon, és ne zavarja
az Önkormányzati feladatok ellátását.
15. Vagyongazdálkodási feladatok meghatározása
36. § (1) A vagyongazdálkodási feladatok meghatározásánál kiemelt figyelmet kell fordítani a
vagyonnyilvántartás aktualizálására.

(2) A lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, kül- és belterületi kert, illetve szántó és
egyéb művelési ágú területek hasznosítására kötött szerződésekben szerepeltetni kell a bérlő
befektetési lehetőségét a vagyongyarapítás állagmegóvása érdekében és az elszámolás módját.
(3) Az Önkormányzat éves vagyongazdálkodási feladatainak meghatározását a mindenkori
zárszámadási rendelet melléklete tartalmazza.
IV. Fejezet
Vagyonkimutatás és vagyongazdálkodási terv
37. § (1) Az Önkormányzat vagyonállapotát vagyonkimutatásban kell kimutatni az éves
zárszámadáshoz kapcsolódóan.
(2) A vagyonkimutatást adott év december 31-ei fordulónappal kell készíteni.
(3) A vagyonkimutatás elkészítéséért a gazdasági vezető a felelős.
38. § (1) A vagyonkimutatás az alábbi két fő részből áll
a) I. A mérlegben szereplő eszközök és kötelezettségek részből,
b) II. A mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek részből.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott résznek tartalmaznia kell
a) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorolt
római számmal jelzett eszköz- és forráscsoportokat,
b) az a) pontban meghatározottak részletezéseként arab számmal jelzett tételeket:
ba) a tárgyi eszközöknél,
bb) a befektetett pénzügyi eszközöknél,
c) a ba) pontban meghatározottak további részletezéseként:
ca) helyi közutakat és műtárgyaikat,
cb) az Önkormányzat tulajdonában álló tereket, parkokat,
cc) az Önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér a hozzá tartozó
légiforgalmi távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel,
továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt,
cd) vizeket és közcélú vízilétesítményeket,
ce) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyont,
cf) műemlékeket,
cg) védett természeti területeket,
ch) kulturális javakat,
ci) korlátozottan forgalomképes intézményeket, középületeket,
cj) közműveket,
ck) temetőt,
d) az a)–c) pont szerinti tételekhez tartozó összes értéket, ezen belül:
da) a forgalomképtelen törzsvagyon értékét,
db) a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon értékét,
dc) a forgalomképes üzleti vagyon értékét.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott résznek tartalmaznia kell az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII. 24.) Kormányrendelet 44/A. § (3) bekezdésében felsoroltakat
a) forgalomképtelen törzsvagyon,
b) korlátozottan forgalomképes törzsvagyon,
c) forgalomképes üzleti vagyon
részletezésben.

39. § (1) Az Önkormányzat
a) 3 évre szóló középtávú és
b) 6 évre szóló hosszú távú
vagyongazdálkodási tervet készít.
(2) A középtávú vagyongazdálkodási terv tartalmazza
a) a vagyonkimutatásnak megfelelő szerkezetben a középtávú terv időszakának első és utolsó
napján várható vagyonadatokat,
b) az ellátott közfeladatokat és a közfeladatok ellátását biztosító vagyont.
(3) A tervben szerepeltetni kell a tervidőszakra tervezett vagyonváltozást.
(4) A hosszú távú vagyongazdálkodási tervnek a (2) bekezdés b) pontja szerinti adatokat kell
tartalmaznia.
(5) A vagyongazdálkodási tervet a pénzügyekért felelős bizottsággal közösen a polgármester
készíti el - 2012. évben legkésőbb a 2013. évi költségvetési koncepció elfogadásáig - és a
Képviselő-testület határozattal fogadja el.
(6) A vagyongazdálkodási terv elkészítéséhez szükséges alapelvek meghatározását a 4.
számú melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzatnak biztosítania kell a vagyongazdálkodási tervnek, az Önkormányzat
gazdasági programjának, valamint az éves költségvetési rendeleteknek az összhangját.
(8) A vagyongazdálkodási tervet a mindenkori önkormányzati gazdasági program
elkészítésekor felül kell vizsgálni.
V. Fejezet
Eljárási szabályok
40. § (1) A versenytárgyalásnak nyilvánosnak kell lennie.
(2) A polgármester az átruházott hatáskörében hozott döntéséről a döntést követő képviselőtestületi ülésen köteles beszámolni.
41. § (1) A vagyon értékének meghatározásakor általában az adott vagyonnak az
Önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában szereplő értékét kell alapul venni.
(4) A vagyonkezelői, haszonélvezeti, használati vagy hasznosítási jog átengedésekor az
ellenérték meghatározása piaci értéken történik.
42. § Az e rendeletben foglalt előírások teljesítéséről, különös tekintettel a tulajdonosi jogok
gyakorlása e rendeletnek való megfelelőségéről - az e témában végrehajtott ellenőrzés
megállapításai alapján - a polgármester évente legalább egyszer tájékoztatja a Képviselőtestületet.
43. § Az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatok közül:
a) építési ügyekben - a közművekkel való ellátás területén - a tulajdonosi hozzájárulás
megadására
b) az Önkormányzat javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom, továbbá
visszavásárlási jog törléséhez hozzájárulás megtételére
a polgármester jogosult.
44. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, az Önkormányzat intézményeinek
elhelyezésére szolgáló és működését biztosító vagyonelemek hasznosítása tekintetében, az
alapító okiratokban, továbbá a vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésekben foglaltak
szerint kell eljárni.

(2) Az Önkormányzat vagyontárgyaira kötelező biztosítási szerződést kötni. A biztosítási díj
az Önkormányzat költségvetését terheli. Az önkormányzati vagyon védelméről a használó szükség szerint - egyéb módon (vagyonvédelmi szolgáltatás igénybevétele, biztonsági
rendszer kiépítése, stb.) is köteles gondoskodni saját költségvetése terhére.
45. § (1) Az Önkormányzat vagyonának működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátását
(gazdasági döntések előkészítése, szerződés-tervezetek készítése, stb.) a Polgármesteri Hivatal
végzi.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati vagyon működtetésével kapcsolatos egyes
feladatok ellátását az Önkormányzat intézményeire bízhatja.
(3) A vagyon működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására adott megbízás nem jelenti a
tulajdonost megillető jogok gyakorlásának átruházását, a tulajdonost megillető jogokat a
Képviselő-testület, vagy hatáskör átruházás esetén az átruházott hatáskört gyakorló
önkormányzati szervezet gyakorolja. A működtetéssel kapcsolatos bevételek az
Önkormányzat bevételei.
46. § A Képviselő-testület határozatban jelöli ki azoknak a kül- és belterületi ingatlanoknak a
körét, amelyekre nézve a tulajdonjog átruházását tervezi. A határozatban a Képviselő-testület
meghatározza a tulajdonjog átruházásának feltételeit és adásvétel esetén a minimális vételárat.
47. § (1) Az önkormányzati vagyont érintő szerződések teljesítését lehetőleg szerződést
biztosító mellékkötelezettségekkel kell megerősíteni.
(2) Ingatlan tulajdonjogának adás-vétellel történő átruházása esetén a tulajdonjognak a vevő
javára történő bejegyzéséhez csak a teljes vételár kiegyenlítésének feltételével lehet
hozzájárulni.
48. § Az Önkormányzat nemzeti vagyonról szóló nyilvántartását az éves zárszámadási
rendelet melléklete tartalmazza.
VI. Fejezet
Záró rendelkezések
49. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a Kakucs község önkormányzati
vagyonáról szóló 6/1994. (VI. 30.) és az azt módosító, későbbi időpontban elfogadott
Önkormányzati rendelet.
(3) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévő hirdetőtábláján
történő – kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szalay István sk.
polgármester

Göndörné Frajka Gabriella sk.
mb. jegyző
1. számú melléklet
Az Önkormányzati törzsvagyon részletezése

1. Kakucs Község Önkormányzata forgalomképtelen törzsvagyoni körébe tartozó
vagyontárgyak:
1.1. A helyi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyontárgyak:
a)
utak és műtárgyaik,

b)
közterek,
c)
járdák,
d)
közparkok,
e)
közcélú vízi létesítmény,
f)
csapadékvíz elvezető árokrendszer,
g)
köztemető.
1.2 Önkormányzati rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
nemzeti vagyontárgy:
A Képviselő-testület nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonnak minősülő vagyont nem határoz meg.
2. számú melléklet:
Kakucs Község Önkormányzata korlátozottan forgalomképes vagyoni körébe
tartozó vagyontárgyak:
1.1.
intézmények, középületek ingatlanai:
a)
Polgármesteri Hivatal (Kakucs, Fő u. 20.)
b)
Általános Iskola (alsó- és felsőtagozatos épületei) (Kakucs, Hősök tere 7.)
c)
„Szúnyog-épület” (napközis tálaló konyha) (Kakucs, Hősök tere 7.)
d)
Kökörcsin Óvoda és Konyha (Kakucs, Székesi út 3.)
e)
Egészségház és szolgálati lakás (Kakucs, Fő u. 156/C-D)
f)
Ifjúsági és Sportház (Kakucs, Hősök tere 7.)
g)
Községi Könyvtár (Kakucs, Fő u. 24.)
1.2.
víziközművek:
a)
ivóvízrendszer és kiszolgáló létesítményei,
b)
szennyvízcsatorna-rendszer és kiszolgáló létesítményei.

3.

számú melléklet:

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati vagyonhasznosítási és tulajdonjog-átruházási
szabályai
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása.
Az önkormányzati vagyon hasznosításának a célja a kötelező és önként vállalt feladatok
hatékony és eredményes ellátása. Ez a tevékenység a kötelező feladatok ellátását nem
veszélyeztetheti.
A hasznosítás formái:
1. a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése
2. használatba-, bérbeadás
3. önkormányzati vagyontárggyal való vállalkozási tevékenység folytatása.
a)
Vagyon értékesítése
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva,
nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint kell lefolytatni.

A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek
törlesztésének fedezetéül szolgáljon.
b)
Bérlet útján történő hasznosítás
A lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, kül- és belterületi kert, ill. szántó és egyéb
művelési ágú területek hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg.
Az ilyen jellegű szerződésekben szerepeltetni kell a bérlő befektetési lehetőségét a vagyon
gyarapítása, állagmegóvása érdekében. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében
törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban. Ennek
elkerülése érdekében folyamatos pályáztatás szükséges.
c)
Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási tevékenység
folytatható.
A vagyonnak, vagyonrésznek vállalkozásba történő bevitelére közgazdasági megalapozás
szükséges.
Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti.
Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem
haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
Vagyonkezelési elvek:
Az önkormányzat vagyonkezelési feladatait a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az
intézményei útján teljesíti a vagyonrendeletben meghatározottak szerint.
A vagyonkezelőknek biztosítaniuk kell, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanról,
ingóságról, egyéb tárgyi eszközről részletes költségfelhasználást tartalmazó információval
rendelkezzen.
Az önkormányzat támogatja a költségtakarékos működtetéshez szükséges beruházásokat,
ráfordításokat. Az önkormányzat az energiaracionalizálással összefüggő pályázatokat
prioritásként kezeli.

4.

számú melléklet:

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
vagyongazdálkodási terve elkészítéséhez szükséges alapelvek elfogadására
Kakucs Község Önkormányzata a vagyongazdálkodási terve elkészítéséhez szükséges
alapelveket az alábbiak szerint határozza meg, egyben utasítja a polgármestert, hogy a középés hosszú távú vagyongazdálkodási tervet legkésőbb 2012. decemberi ülésére terjessze elő:
1.
Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon,
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
2.
A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó,
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása,
gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
3.
A vagyongazdálkodás helyi jogi szabályozását a képviselő testület gazdálkodási
rendelete, a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó rendelet, az éves
költségvetési rendelet, a közterület használatára vonatkozó rendelet tartalmazzák.

4.
A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő testület rendelkezik. A
vagyongazdálkodási feladatok irányítója a képviselő testület.
5.
A vagyon hasznosítása és működtetése tekintetében:
- törzsvagyon: kötelező feladat ellátását szolgálja
a) kizárólagos önkormányzati tulajdonú vagyon törvény alapján, és a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű vagyon törvény, és gazdálkodási rendelet alapján –
forgalomképtelen vagyon
b) gazdálkodási rendelet alapján – korlátozottan forgalomképes vagyon - üzleti vagyon –
forgalomképes vagyon.
6.
Kizárólagos tulajdont képező vagyon a helyi közutak és műtárgyaik, terek, parkok,
vizek, közcélú vízi létesítmények (vízi közmű kivételével).
7.
A kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő vagyon, a többségi önkormányzati
tulajdonban álló, közszolgáltatási tevékenységet ellátó gazdasági társaságban fennálló
társasági részesedés, továbbá a helyi önkormányzat rendeletében nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelem – törvényben meghatározott feladatátadás
kivételével – nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog
vagy szolgalom kivételével nem terhelhető meg, azon osztott tulajdon nem létesíthető. A helyi
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon birtoklása, használata, hasznai
szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint felújítása a
nemzeti vagyonról szóló törvényben szabályozott módon engedhető át másnak. Az
önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. A
vagyonkezelési szerződésnek a gazdálkodó szervezet tulajdonosi szerkezetében történő
tulajdonos változás miatti megszűnésének esetére a nemzeti vagyonról szóló törvényben
meghatározottak az irányadók.
8.
A közfeladatok ellátása elsősorban költségvetési szervek útján gyakorolható.
9.
Az önkormányzati vagyon ingyenesen – képviselő testületi döntéssel – kizárólag
közfeladat ellátása céljából adható használatba, a feladat ellátásához szükséges mértékben
törvényben rögzített feltételekkel.
10.
Az önkormányzat törvényben meghatározott kizárólagos gazdasági tevékenység
gyakorlásának jogát kizárólag koncesszió útján, külön törvényben szabályozott módon
engedheti át. A menetrend szerinti helyi személyszállítás, a törzsvagyon részét képező helyi
közművek létrehozása és működtetése tevékenységek esetében a gyűjtőfogalmak keretin belül
azon tevékenységi csoportok, amelyek a nemzeti vagyonról szóló törvény hatálybelépésekor
jogszabály alapján koncesszió nélkül is folytathatók, a törvény hatálybalépését követően is
koncesszió nélkül folytatható. Az önkormányzat törzsvagyonában lévő víziközműlétesítmények működtetéséről koncessziós szerződés megkötése nélkül olyan gazdasági
szervezet létrehozásával is lehet gondoskodni, amelyben az önkormányzatnak külön vagy az
állammal együttesen kizárólagos a részesedése.
11.
Az önkormányzat gazdálkodási rendeletében kell meghatározni – törvényi előírások
figyelembevételével – azt az értékhatárt, mely felett a vagyon tulajdonjogának átruházása
csak versenyeztetés útján lehetséges, de az államot ingatlan értékesítése esetén elővásárlási
jog illeti meg..
12.
Az önkormányzati vagyonfejlesztés (felújítás, beruházás a számviteli törvény szerint)
céljait a képviselő testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
13.
Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elve érvényesül a hosszú
távú működési stabilitás biztosítása érdekében.
14.
Az alapelveket a gazdálkodási és egyéb a vagyon kezelését, működtetését szabályozó
rendeletek módosításakor, újraalkotáskor, alkalmazásakor, továbbá a közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervben érvényre kell juttatni.

15.
Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok
hatékony és eredményes ellátása, mely tevékenység a kötelező feladatok ellátását nem
veszélyeztetheti.
16.
Az üzleti vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános
pályázati kiírás alapján, a gazdálkodási rendelet előírásai szerint kell lefolytatni, azzal, hogy
az államot elővásárlási jog illeti meg. A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban
hitelek törlesztésének fedezetéül szolgálhat.
17.
Az önkormányzat vagyonkezelési feladatait a képviselő testület a Polgármesteri
Hivatal, egyéb költségvetési szervei, gazdasági társaságai, és az intézményei útján teljesíti a
vagyonrendeletben meghatározottak szerint. A vagyonkezelőknek biztosítaniuk kell, hogy az
önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanról, ingóságról, egyéb dolgokról, részletes
költségfelhasználást tartalmazó információval rendelkezzen. Az önkormányzat támogatja a
költségtakarékos működtetéshez szükséges beruházásokat, ráfordításokat. Az önkormányzat
az energiaracionalizálással összefüggő pályázatokat prioritásként kezeli.
18.
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhető vagyonnal vállalkozási
tevékenység folytatható. A vagyonnak, vagyonrésznek vállalkozásba történő bevitelére
gazdasági-pénzügyi vizsgálat szükséges. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet
nem veszélyeztetheti, csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége
nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2012. (III. 14.) számú önkormányzati rendelete
a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése
felhatalmazásával, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény előírásait figyelembe véve a következő rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. § (1) A rendelet célja a kakucsi székhelyű civil szervezetek, szerveződések, illetve
országos, regionális, megyei szervezetek kakucsi szervezettel is rendelkező civil szervezetei,
egyházak, magánszemélyek, egyesületek, társadalmi szervezetek, csoportosulások
(továbbiakban együtt: Önszerveződő Közösségek) helyi működéséhez és tevékenységéhez
önkormányzati költségvetési vagy természetbeni támogatás biztosítása.
(2) A támogatás célja a civil társadalom erősítése, az Önszerveződő Közösségek
pártpolitikától mentes társadalmi szerepvállalásának segítése, Kakucs Község Önkormányzata
(a továbbiakban: Önkormányzat) és az Önszerveződő Közösségek közötti partneri viszony és
munkamegosztás előmozdítása az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében.
(3) A pályázattal támogatott célok különösen:
a) az önkormányzati feladatok ellátását segítő, esetleg átvállaló egyesületek
megalakulásának segítése, hozzájárulás a működésükhöz,
b) olyan rendezvények támogatása, amelyek öregbítik a község jó hírét,
c) az alkotó közművelődési tevékenységek, a kultúra és a hagyományok ápolása,
d) a nemzetközi együttműködés támogatása,
e) olyan akciók támogatása, amelyek javítják az életesélyeket, egészséges életmódra
nevelnek, továbbá hozzájárulnak a lakosság
1.
oktatásához,
2.
sportolásához,
3.
a szabadidő tartalmas eltöltéséhez,
4.
az életminőség javításához,
5.
a környezet védelméhez és
6.
a társadalom önszerveződő, civil szférájának megerősödéséhez.
A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet hatálya alá tartoznak azon Önszerveződő Közösségek (kivéve az
önkormányzati fenntartású intézmények, a pártok, tömegmozgalmak, a munkaadói és
munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint a biztosító egyesületek), amelyek
Kakucson folytatják tevékenységüket, a kakucsi közéletben tevőlegesen részt vállalnak, és
támogatás iránti kérelmet nyújtanak be a Képviselő-testülethez ezen rendeletben foglaltak
szerint.
(2) Nem támogathatók az Önszerveződő Közösségek azon tevékenységei, amelyek
támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja.
(3) E rendelet hatálya alá nem tartozik a Kakucs Községi Sportegyesület Futball Szakosztálya
és a Kakucsi Bárdos Lajos Kamarakórus, mivel ezen szervezetek tevékenységét az
Önkormányzat közvetlenül, pályázat benyújtása nélkül - anyagi lehetőségeihez mérten –
támogatja.

A civil szervezetek támogatásának módja
3. § (1) Az Önkormányzat által az Önszerveződő Közösségeknek nyújtható támogatás lehet:
a) pénzbeni és/vagy
b) természetbeni (melynek pénzben kifejezhető értéke a megállapodási szerződésben
meghatározásra kerül).
(2) A támogatást - az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletének elfogadását
követően - pályázati úton lehet elnyerni, és azt a helyi médiában meg kell jelentetni.
(3) A 2012. évi pályázatok elbírálását követően a következő évre vonatkozó pályázatok
benyújtásának határideje a pályázatok elbírálását megelőző év december 31. napja.
(4) A pályázat benyújtására jogosultak azon Önszerveződő Közösségek, amelyek Kakucson
működnek, legalább egy éve látható működést produkálnak és legalább egy községi
rendezvényen megjelentek, a szervezésből részt vállaltak, vagy saját rendezvényt
bonyolítottak a pályázat benyújtását megelőzően.
Önkormányzati Civil Alap
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében az ezen rendeletben
meghatározott célokra egy elkülönített alapot, úgynevezett Önkormányzati Civil Alapot (a
továbbiakban Alapot) hoz létre az Önszerveződő Közösségek támogatása céljára. Az Alapban
szereplő összeget a Képviselő-testület határozza meg, és felhasználásáról is a Képviselőtestület dönt.
(2) Az Alapból az alábbi célokra teljesíthetők kifizetések:
a) az Önszerveződő Közösségek közhasznú tevékenységének támogatása,
b) az Önszerveződő Közösségeket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai rendezvények
támogatása,
c) az Önszerveződő Közösségek hazai rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételének
támogatása,
d) az Önszerveződő Közösségek határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő
részvételének támogatása,
e) az Önszerveződő Közösségek civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási,
fejlesztő, segítő tevékenységének támogatása,
f) az Önszerveződő Közösségek által a civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott
szakmai sajtó támogatása,
g) az Önszerveződő Közösségek pályázati önrészének támogatása,
h) az Önszerveződő Közösségek érdekképviseleti tevékenységének támogatása,
i) egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott községpolitikai célok érdekében az
Önszerveződő Közösségek által végzett tevékenység támogatása,
j) az Önszerveződő Közösségek civil hálózatépítő tevékenysége, illetve abban (tevékenység
szerinti szakmai szervezetekben, szövetségekben stb.) való részvétel támogatása.
A pályázat benyújtásának szabályai
5. § (1) A pályázati kiírást az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A pályázat kizárólag a 2. számú melléklet szerinti pályázati adatlapon nyújtható be egy
eredeti példányban. A borítékon „Civil pályázat” megjelölést kell alkalmazni.
(3) A pályázat mellékletei:
a) Az Önszerveződő Közösség (a továbbiakban: Pályázó) adatainak megjelölése, (neve,
tevékenysége, vezetője, címe, tagjainak száma), vagy a bejegyzéséről szóló végzés,

b) bejegyzett szervezet esetén adószámának, bírósági nyilvántartásba vételi számának,
valamint közhasznú jogállás esetén az erről szóló rendelkező végzés számának, a
nyilatkozattételre jogosult személynek a megnevezése,
c) a Pályázó számlavezető pénzintézetének és számlaszámának megnevezése,
d) a Pályázó alapszabálya, vagy alapító okirata, amennyiben ezen okmányokkal rendelkezik,
e) ha a Pályázó a kérelem benyújtását megelőző évben támogatást kapott, a támogatás
felhasználására szolgáló elszámoló lap,
f) a Pályázó előző évi tevékenységéről szóló tájékoztató,
g) nyilatkozat arról, hogy a Pályázó alapszabálya, működése, tevékenysége nem változott,
h) a Pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem esik a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a tilalma
alá,
i) a Pályázó közleménye az általa igényelt pályázati támogatás céljáról, a felhasználás
tervezetéről, módjáról, a várható költségek szerint részletezve,
j) a Pályázó vezetőjének írásbeli hozzájárulása a pályázatban foglalt közérdekű adatok
kezeléséhez és Kakucs község hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez.
(3) Ha a Pályázó korábban már pályázott, a (2) bekezdés b) - d) pontjai szerinti iratokat amennyiben azokban a korábbi pályázat benyújtása óta eltelt időszakban változás nem történt
- nem kell csatolnia.
(4) Hiánypótlásra egy alkalommal, a pályázat leadásától számított öt napon belül van
lehetőség.
(5) Nem részesülhet 2 éven keresztül támogatásban, illetve a már folyósított támogatás
visszafizetésére kötelezett - a tudomásszerzéstől számított két éven belül - az a civil szervezet,
amely
a) az Alaphoz benyújtott korábbi pályázati dokumentációjában megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott,
b) az Alapból kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól
eltérően használta fel,
c) szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette.
(6) A kizárt szervezetekről Kakucs jegyzője nyilvántartást vezet.
A pályázat elbírálásának szempontjai
6. § A Képviselő-testületnek a pályázat elbírálása során meg kell vizsgálnia, hogy
a) a Pályázó tevékenysége megfelel-e a rendelet céljainak?
b) a pályázott tevékenység mennyiben közérdekű?
c) a pályázati cél a támogatással együtt megvalósítható-e?
d) a Pályázó rendelkezik-e a szükséges pénzügyi és egyéb feltételekkel?
e) a cél megvalósításához szükséges-e önkormányzati támogatás?
f) a pályázati cél a támogatás helyett más módon megvalósítható-e?
g) a Pályázó elszámolt-e az előző évi támogatással?
Döntés a pályázatról
7. § (1) A pályázatokról a Képviselő-testület dönt a pályázat benyújtását követő év
önkormányzati költségvetési rendeletének elfogadását követően.
(2) A pályázatokat a Képviselő-testület döntése előtt a Társadalmi és Kulturális Ügyek
Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) megtárgyalja, és döntési javaslatot terjeszt a
Képviselő-testület elé.
(3) Minden befogadott, érvényes pályázat, amelyet a Képviselő-testület támogatásra
érdemesnek tart, támogatásban részesül.

(4) A keretösszeget a Képviselő-testület a pályázatok elbírálása során, a szempontok
mérlegelése után saját hatáskörben - a Bizottság javaslatának figyelembevételével - osztja szét
a pályázók között.
(5) A pályázati döntésnél figyelemmel kell lenni a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló törvény összeférhetetlenségről szóló előírásaira.
A támogatás felhasználása, elszámolása
8. § (1) A megítélt támogatás felhasználásáról a Támogató a Támogatottal szerződést köt a 3.
számú mellékletben foglalt szerződéstervezet alapján.
(2) A támogatás egy összegben nyújtandó, s a támogatás évében felhasználható.
(3) A támogatás beruházási célra, reprezentációra nem használható fel.
(4) A támogatás a támogatási szerződéstől eltérő célra csak akkor használható fel, ha ahhoz a
Képviselő-testület hozzájárult.
(5) A megállapított támogatást és az abból megvalósuló célokat az Önkormányzat hivatalos
lapjában és a 67/2008. (III. 29.) Kormányrendelet 2. § (4) bekezdésében meghatározott
honlapon és módon közzé kell tenni, a közzétételről a jegyző gondoskodik.
(6) A Támogatottnak a támogatás felhasználásáról legkésőbb a támogatás folyósításának éve
december 31. napjáig el kell számolnia a 4. számú melléklet szerinti elszámolólap
kitöltésével.
A pénzügyi elszámolás részletes szabályai
9. § (1) Elszámolásra az a számla alkalmas, amely megfelel az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a előírásainak.
(2) A Támogatott a számlán, vagy a számlát helyettesítő bizonylaton igazolja, hogy a számláit
elfogadja.
(3) A Támogatott a nevére kiállított számlát, vagy a számlát helyettesítő bizonylatot a
következő záradékkal látja el: „Kakucs Község Önkormányzata támogatása terhére
elszámolva.”
(4) Záradékolni szükséges a számlát, bankszámlakivonatot, kiadási pénztárbizonylatot,
csekkcsonkot (feladóvevényt), menetlevelet, útnyilvántartást, amely a támogatáshoz
kapcsolódik.
(5) A Támogatott a záradékolt bizonylatok másolatát hitelesíti azzal, hogy az iratok a
„másolat az eredetivel mindenben megegyezik” megjegyzést tünteti fel.
10. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a 3/2011. (II. 15.) számú
önkormányzati rendelet és az azt módosító későbbi rendeletek.
(3) A rendeletet a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal faliújságján - ki kell
hirdetni.
(4) A rendelet kihirdetéséért a jegyző a felelős.
Szalay István sk.
polgármester

Göndörné Frajka Gabriella sk.
mb. jegyző

1. számú melléklet
A helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló
9/2012. (III. 14.) számú Kakucs községi önkormányzati rendelethez
Pályázati

kiírás

A Képviselő-testület pályázatot hirdet a helyi civil szervezetek, egyesületek, társadalmi
szervezetek, egyházak, csoportosulások, magánszemélyek (a továbbiakban együtt:
Önszerveződő Közösségek) részére a 9/2012. (III. 14.) számú önkormányzati rendeletben
foglaltak szerint.
Pályázat célja: a Közösségek által a pályázat elbírálásának évében megrendezésre kerülő
rendezvények támogatása, valamint az érintett szervezetek működési költségeihez való
hozzájárulás.
A támogatottak köre: azon Önszerveződő Közösségek, amelyek Kakucson működnek,
legalább egy éve látható működést produkálnak és legalább egy községi rendezvényen
megjelentek, a szervezésből részt vállaltak, vagy saját rendezvényt bonyolítottak a pályázat
benyújtását megelőzően.
A pályázati anyag tartalma: pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet. Az adatlap a
Polgármesteri Hivatalban vehető át személyesen a jegyzőnél ügyfélfogadási időben, vagy
letölthető a www.kakucs.hu honlapról.
A támogatási döntés, az elbírálás határideje: a támogatások odaítéléséről a Képviselőtestület dönt a pályázat elbírálásának évére elfogadott önkormányzati költségvetési rendelet
elfogadását követően.
A Polgármesteri Hivatal a pályázókat a pályázati döntés után 15 munkanapon belül értesíti az
eredményről.
A támogatás formája: A civil szervezet az elnyert támogatást a támogatási szerződésben
meghatározott módon, egyösszegben/részletben veheti igénybe, melyet a támogatott szervezet
célja szerinti tevékenységének, működésének költségeire használhat fel a támogatás elnyerése
évének december 31. napjáig.
A pályázati lapon szereplő költségvetés kiadási tételei, amelyek az adott program
megvalósításához, a működéshez igazolhatóan kapcsolódnak:
- működési költségek: - irodabérlet, rezsi, kommunikáció, - bér, tiszteletdíj, - szakértői
költségek, - utazási költségek, - szállás, étkezés, - anyag-, eszközbeszerzés.
Nem támogathatóak: beruházás, reprezentáció.
A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.
A pályázatok beadásának módja, helye és határideje:
A pályázat benyújtásának határideje 2012. évre vonatkozóan: 2012. március 20.
A 2013. évre vonatkozó pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 31-e, azt
követően pedig a pályázat benyújtásának határideje a pályázat elbírálását megelőző év
december 31-e.
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél vagy postai úton.
A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékra írják rá: „Civil pályázat”.
Hiánypótlásra a pályázat leadási határidejétől számított 5 munkanapon belül, egy alkalommal
van lehetőség. A formailag nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek.

2. sz. melléklet
A helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló
9/2012. (III. 14.) számú Kakucs községi önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATI ADATLAP
1. A pályázó
Neve: ...........................................................................................................................................
Címe: ...........................................................................................................................................
Utca/tér, házszám: .......................................................................................................................
Telefon: Fax, e-mail: ...................................................................................................................
Levelezési cím: (csak akkor kell kitölteni, ha az egyesület, szervezet címével nem azonos)
......................................................................................................................................................
2. A pályázó képviselője
Neve: ............................................................................................................................................
Címe: ...........................................................................................................................................
Utca/tér, házszám: .......................................................................................................................
Telefon: Fax: ................................................................................................................................
3. A pályázó szervezetről, egyesületről:
A pályázó taglétszáma: ................................................................................................................
Rendszeres összejövetel: van � nincs �, Ha van, gyakorisága: ……..........................................
A pályázó, egyesület hány éve működik?......................................................................................
4. A szervezet, egyesület előző évben folytatott tevékenységéről
Megvalósult programok, elért eredmények felsorolása (külön mellékletben folytatható a
felsorolás): ...................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5. A szervezet, egyesület támogatási összege
Az előző évben kapott támogatás összege: ....................................................................... Ft
A jelenleg igényelt támogatás összege: ............................................................................ Ft
A támogatást milyen célra kívánja felhasználni? (külön mellékletben folytatható a
felsorolás)......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(A pályázat mellékleteként csatolható a részletes program, tevékenység ismertetése.)
6. Nyilatkozat: Alulírott, a pályázó képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom, hogy köztartozásunk nincs.
………………………………………..
szervezet képviselőjének aláírása

3. sz. melléklet
A helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló
9/2012. (III. 14.) számú Kakucs községi önkormányzati rendelethez
Iktatószám: ………………./20……
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
(helyi önszerveződő közösség önkormányzati támogatására)
Amely létrejött egyrészről: Kakucs Község Önkormányzata (2366 Kakucs, Fő utca 20.,
adószáma: 15734659-1-13, Örkényi Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlaszáma:
65500082-31020956-51000008; képviseli: Szalay István Polgármester) mint támogató – a
továbbiakban: Támogató –,
másrészről: …………………………………………………………………..…. (2366 Kakucs,
………………………………………...., nyilvántartási száma: ………………….., képviseli:
………………………..…………….), mint támogatott – a továbbiakban Támogatott –
között
Kakucs Község Önkormányzatának a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek
pénzügyi támogatásáról szóló 9/2012. (III. 14.) számú önkormányzati rendelete, valamint a
Képviselő-testület …./201….. (…….) sz. Kt. határozatában rögzített döntése szerint az
alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1. Támogató a fenti számú határozatában meghatározott összegű támogatást nyújt a
Támogatott részére a fenti számú rendeletben foglaltakkal összhangban, a Támogatott
működésére és céljainak megvalósítására.
A támogatás összege ………...000,- Ft, azaz …………..-ezer forint.
2. A támogatás összegének kifizetése egy összegben átutalással a Támogatott által megadott
………………………………………………..számú bankszámlaszámra, vagy készpénzben a Polgármesteri Hivatal házipénztárából történő
kifizetéssel történik.

3. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatás igénybevétele során felmerülő
többletköltséget az önerőn túl saját forrásból finanszírozza.
4. A támogatás összegét a Támogatott csak az általa a pályázatban megjelölt működéséhez és költségeihez használhatja fel. A támogatás e
céltól eltérő felhasználása esetén a Támogatott köteles annak – jelen szerződésben foglalt összege után – a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő kamattal növelt összegét a felszólítást követő 15 napon belül visszafizetni a Támogató bankszámlájára.

5. Támogatott tudomásul veszi, hogy a szerződésben megállapított határidőig a támogatással
el kell számolnia. Az elszámolás részletes szabályait a hivatkozott önkormányzati rendelet
tartalmazza.
6. Amennyiben a támogatást megállapító határozat más időpontot nem határoz meg, a
pénzügyi támogatásban részesített szervezet legkésőbb a támogatás folyósítását követő év
január hó 31. napjáig köteles véglegesen elszámolni a részére juttatott forrással.
7. A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:
- a kitöltött elszámolólapot,

- a Támogatott éves tevékenységéről szóló szöveges beszámolót,
- a pénzügyi támogatás felhasználására vonatkozó, a Támogatott nevére szóló bizonylatok
másolatát,
- a pályázatért felelős személy aláírását, elérhetőségét.
8. A beszámolót a Képviselő-testület Társadalmi és Kulturális Ügyek Bizottsága tárgyalja
meg és fogadja el, illetve szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a Támogatottat, amely
köteles azt 5 napon belül benyújtani.
9. Amennyiben a beszámoló a megállapodásban szereplő határidőig nem érkezik meg,
illetve azt a Bizottság a hiánypótlást követően sem fogadja el, a Támogatott köteles a
támogatás teljes - a jogszabályban meghatározott kamattal növelt - összegét legkésőbb a
támogatás folyósítását követő év március 31. napjáig az Önkormányzat számlájára
visszautalni.
10. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő személyek, szervezetek részére újabb
önkormányzati támogatás 2 évig nem folyósítható.
11. Ha a kedvezményezett a támogatott feladat megvalósításától eláll, illetve a támogatást
csak részben használta fel, vagy a támogatási szerződés szerinti határidőig nem számol el, az
elszámolással egyidejűleg a fel nem használt támogatásról le kell mondani.
12. Amennyiben a Képviselő-testület, valamint a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja adatszolgáltatást kér a támogatott összeg
felhasználására vonatkozóan, a Támogatottnak kötelessége a határidő betartásával annak eleget tenni.

13.

A támogatási szerződés végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére a Támogató jogosult és köteles.

14.

Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatban a szerződő felek kikötik a Dabasi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései, valamint a hivatkozott helyi rendeletek az
irányadók.

Jelen szerződést a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírták.
Kakucs, ………….…………………………………..
………………………………………
Kakucs Község Önkormányzata
Képv.: Szalay István polgármester
Támogató

……………………….……………………
………………………….…………………
Képv.: ……………………………
Támogatott

4. sz. melléklet
A helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló
9/2012. (III. 14.) számú Kakucs községi önkormányzati rendelethez
ELSZÁMOLÓ LAP
Kakucs Község Önkormányzata által nyújtott ……………. évi támogatás
felhasználásáról
Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és
számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a pályázati
szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk.
Kakucs, 20.…….év…………..hó……..nap
...................................................................
a pályázatért felelős aláírása
Az elszámoló szervezet megnevezése:
……………………………………………………………………………………………….......
......................................................................................................................................................
Elnyert támogatás összege:
......................................................................................................................................................
Szakmai elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Pénzügyi elszámolás:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Mellékletek megnevezése, száma (db)
.......................................................................................................................................................
Egyéb megjegyzés:
.......................................................................................................................................................

Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelete
Kakucs Község 2011. évi költségvetéséről
(költségvetés külön excel-táblázatban)

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelete
a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről, valamint a Kakucs
településnév használatáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.

Kakucs község címere és zászlaja

1. § Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő
szimbólumok: a címer és a zászló.
A címer leírása
2. § Az Önkormányzat címere: kék színű, finoman ívelt, csücskös talpú pajzs. A pajzs
középső, függőleges tengelyében, a pajzstalp közepén lévő zöld füves dombon háromágú,
zöldlombú tölgyfa áll. A fa természetes színű törzsének két oldalán egymással
szimmetrikusan elhelyezett, kifelé forduló, könyékben hajlított kar látható. A bal felőli ezüst
színű, páncélos kar szablyát, a jobbról lévő vörös ingujjas kar pedig három arany színű
kalászos búzát tart.
A tölgyfa lombkoronája felett, jobbról - a pajzsfő elején - a fa csúcsa felé szálló arany színű
méhecske, balról - a pajzsfő hátsó részén - ezzel szimmetrikusan egy ezüst félhold
helyezkedik el. (A jobb és a baloldal a pajzs viselője felől értendő.)
A címer használatának köre és szabályai
3. § (1) Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a) az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó és gumibélyegző, pecsétnyomó
esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű, megfelelő
körirattal ellátva,
b) az Önkormányzat zászlóján és annak változatain,
c) az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek készített
levélpapírok fejlécén, illetve borítékján,
d) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy
emlékérmeken,
e) a Községháza épületének bejáratánál, dísztermében (tanácskozótermében) és más
protokolláris célt szolgáló helyiségeiben,
f) az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban,
g) az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó
kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,
h) a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán,
i) a község közigazgatási területén lévő ingatlanok házszámtábláján, a 6. §-ban foglaltak
szerint.
(2) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel-, vagy
külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, továbbá szerződések,
megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésével és szervezeti
felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.
(3) A község címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

4. § (1) A 3. § (1) bekezdésének g) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy
számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken a község címerének
használatát - kérelemre - a polgármester engedélyezheti. Az arra méltatlan tárgyakon tilos a
címert alkalmazni.
(2) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási és
forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester állapítja meg.
(3) A díj megállapítása történhet egyösszegben vagy évi átalány formájában. Az egyösszegű
díj 5.000,-Ft-tól 25.000,-Ft-ig terjedhet. Az átalány összege 1.000,-Ft-tól 10.000,-Ft-ig
terjedhet.
5. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező megnevezését, címét,
b) a címerhasználat célját,
c) az előállítani kívánt mennyiséget,
d) a címer előállításának anyagát,
e) a terjesztés és forgalombahozatal esetén annak módját,
f) a használat időtartamát,
g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajz, fotó, stb.),
h) a felhasználásért felelős személy megnevezését.
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes adatait,
b) az engedélyezett felhasználási célt,
c) az előállítás anyagát,
d) az engedélyezett mennyiséget,
e) az engedély érvényességének időtartamát,
f) a terjesztésre, forgalmazásra vonatkozó esetleges kikötéseket,
g) a címer felhasználásáért felelős személy nevét,
h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.
(3) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(4) A polgármester indokolt esetben az engedélyt visszavonhatja.
6. § (1) A község címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse
a hiteles ábrázolást.
(2) Házszámtábla esetében a címernek jól kivehetőnek, ránézésre azonnal
felismerhetőnek kell lennie olyan távolságból is, amilyen távolságból a házszám is jól
olvasható.
(3) Amennyiben nincs lehetőség a község címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor
az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.) színében, de a heraldika
általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.
A község zászlajának leírása
7. § (1) A zászlólap egyszínű fehér alapú, téglalap átlóinak metszéspontjában - a rövidebb
oldallal párhuzamosan - a község címere található, amelyet felülről a „Kakucs”, alulról a
„Község” felirat boltoz arany hímzéssel. A címer vízszintes tengelyénél - az újkori község
telepítési szerződésének 1784. évi dátumának megfelelően - a címer jobb oldalán „17” felirat,
bal oldalán a „84” felirat található arany hímzéssel. A zászlólap vége arannyal rojtozott.
(2) A község zászlajának méretei: 2 méter x 1,3 méter téglalap.

(3) A zászlórúd kékkel és arannyal csigavonalban díszített, festett, a zászlócsúcs aranyszínű
fémből készült, gyertyaláng alakban.
(4) A község címere lobogó formájában is használható. Ebben az esetben a címer - a
feliratokkal együtt - a hosszabbik oldallal párhuzamosan helyezkedik el.
A zászló használata
8. § (1) A zászló és annak méretarányos változatai használhatóak:
a) hivatalos állami ünnepek alkalmával Magyarország zászlajával együtt,
b) a község életében jelentős események, ünnepek és rendezvények alkalmából más hivatalos
zászlóval (zászlókkal) együtt,
c) a Képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés színhelyén,
d) nemzeti vagy községi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt – félárbócra
eresztve,
e) minden, a községgel összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével rendezett
eseményen.
(2) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
2.

A „Kakucs” név felvétele és használata

9. § (1) Kakucs községnek jogi érdeke fűződik nevének használatához és nem érdektelen
számára, hogy Kakucs nevét milyen célra, milyen tevékenység mellett kívánják használni,
ezért szabályozza a települése nevének jogszerű használatát.
(2) Az Kakucs településnév és ennek toldalékos vagy hozzákapcsolt közszóval ellátott formái
létesítmény elnevezésébe, cégelnevezésbe, üzleti nyomtatványra, védjegyre, szabadalom
címébe, árubélyegre, áruminta és áru jelzésére, iparjogosítvány szövegébe, sajtótermék
címfeliratába kizárólag engedéllyel vehető fel.
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és címét,
b) a településnév tervezett használatának célját,
c) a használat tervezett időtartamát,
d) a névhasználatért felelős személy nevét és címét,
e) a használat módját és formáját.
(4) A településnév használatra irányuló kérelem elbírálásakor meg kell vizsgálni, hogy az
elnevezni kívánt létesítmény, a cég tevékenysége, a sajtótermék, a termék a közfigyelem
felkeltésére és a község iránti megbecsülés fokozására alkalmas-e, amelyet a kérelmezőnek
kell bizonyítania.
(5) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak Kakucs Község Önkormányzatára,
az önkormányzat szervezeteire, intézményeire, gazdasági társaságaira, közalapítványára és
sajtótermékére.
(6) A településnév használatának engedélyezéséről, az engedély elutasításáról, a névhasználat
jogának megvonásáról a polgármester dönt. A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal
nyilvántartást vezet.
(7) A településnév használata díjtalan.
(8) A településnév használata nem engedélyezhető, a kiadott engedélyt pedig vissza kell
vonni, ha a használat, az alkalmazás módja vagy körülményei a község érdekeit vagy a
közízlést sérti.
(9) Aki település teljes vagy toldalékos nevét e rendelet hatálybalépése előtt jogszerűen
felvette, és folyamatosan használja, utólagos engedély iránti kérelem benyújtására nem
köteles.

3.

Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 9/1993. (IX. 10.) önkormányzati
rendelet.
(3) Jelen rendeletnek - a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévő hirdetőtábláján
történő - kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szalay István sk.

Farkasné Szabó Mária sk.
polgármester
jegyzői
ellátásával megbízott aljegyző

feladatok

1. melléklet a 11/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelet 2. §-ához
A címer szimbolikája
Kakucs történetében meghatározó szerepet játszó két nagybirtokos címerpajzsának
megfelelően kék színű pajzs nagyobb hányadát elfoglaló tölgyfa az újjáépült község első
pecsétjének eleme, így a községi autonómia jelképe. Ennek három ága a falu történelmének fő
korszakaira (az ismeretlen középkorra, a Grassalkovichok késő feudális időszakára és a
község - Liebner család megjelenésétől napjainkig tartó - polgári korszakára) emlékeztet. A
községi autonómiát szimbolizáló fa törzsét két kifelé forduló kar óvja, melyek közül a
páncélos kar a hatalmi szférában jeleskedő Grassalkovich, a búzakalászokat tartó pedig a honi
és helybéli agrárfejlődést ösztönző Liebner család jelentőségére utal. A Grassalkovich-család
címerében lévő ezüst félhold a falu felemelkedésére, a Liebner-címerben fontos helyen álló
méhecske a falu lakóinak szorgalmára és a tenniakarására céloz.
A címer rajza

2. melléklet a 11/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelet 6. §-ához
A heraldika szabályainak megfelelő színjelzések:
1. kék: vízszintes vonalkázás,
2. vörös: függőleges vonalkázás,
3. zöld: (a néző felől fentről lefelé) balról jobbra 45 fokos vonalkázás,
4. arany: fehér alapon pontok,
5. ezüst: fehér.

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelete
Kakucs község közterületeinek elnevezéséről, a házszámozás megállapításáról, valamint
a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés
első fordulatában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az országos településrendezési
és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. § (6)
bekezdésében, valamint a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és
nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendeletben foglaltakra – a közterületek
elnevezésének megállapításáról és jelöléséről, továbbá a házszámozásról a következő
rendeletet alkotja:
1. A rendelet célja, hatálya
1. § A rendelet célja a közterületek elnevezésének, a házszámozás és a házszám-megjelölés
helyi szabályainak megállapítása a településen történő helyszíni tájékozódási feltételek
javítása érdekében.
2. § A rendelet hatálya Kakucs község közigazgatási területén lévő lakó-, igazgatási és egyéb
épületek, valamint építési telkek házszámának megállapítására, annak feltüntetési módjára
terjed ki.
2. Értelmező rendelkezések
3. § A rendelet alkalmazása szempontjából:
a) egyéb épület: az ipari, a kereskedelmi, a szolgáltató, a vendéglátó, az egyházi, az oktatási,
az egészségügyi, a szociális, a szálláshely szolgáltató, a közösségi szórakoztató, kulturális
épületek, továbbá minden olyan más épület, amelyben lakás található.
b) építési telek: beépítésre szánt területeken fekvő, köz-, vagy magánútról gépjárművel
közvetlenül megközelíthető telek.
c) házszámtábla: az épület, az építési telek közterületi, magánúti sorszámát, illetve az
előbbiek hiányában helyrajzi számát jelöli meg. A sorszám mellett a közterület neve is
feltüntethető.
3. Közterület elnevezésének megállapítása
4. § A közterület elnevezése földrajzi helymeghatározásra, a közterületek megjelölésére és a
tájékozódás biztosítására szolgál, valamint hagyományt őriz és emléket állít.
5. § (1) A közterület elnevezésére a településrész, utca, tér kialakításának megkezdése előtt kell
javaslatot tenni.

(2) Már elnevezett közterület nevének megváltoztatására vagy már kialakított, de el nem
nevezett közterület elnevezésére javaslatot tenni bármelyik képviselő-testületi ülésen lehet.
(3) A közterület elnevezésének megállapítását vagy módosítását a polgármester, a képviselőtestület bármely bizottsága vagy a jegyző kezdeményezheti.
6. § (1) A közterület elnevezésének követelményeit a magyarországi hivatalos földrajzi nevek
megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet állapítja meg.

(2) Elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás
nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.
7. § Közterület elnevezésének megállapításáról és megváltoztatásáról a lakosságot és az
érdekelt szerveket a polgármester haladéktalanul értesíti, valamint intézkedik a személy- és
lakcímnyilvántartáson történő átvezetéséről.
4. Házszámozás
8. § (1) Az elnevezett úttal vagy utcával érintkező, önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott
ingatlanokat házszámmal kell ellátni. Ha az ingatlan több úttal vagy utcával érintkezik, a házszámozást
az ingatlan közlekedési csatlakozása határozza meg.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti házszámozásra nincsen mód, az ingatlant helyrajzi
számával kell megjelölni.
(3) A házszámozást új közterület esetén annak keletkezésével, illetve a telekalakítás
engedélyezésével egyidejűleg kell elvégezni. Egy közterületi egységen belül több ingatlan
azonos számmal nem jelölhető.
(4) A házszámozást úgy kell megállapítani, hogy a házszámozás növekvő iránya a magasabb
rendű utcától kezdődjön. Az utaknál vagy utcáknál a számozáskor a növekedés irányába
nézve jobb oldalon a páros, baloldalon a páratlan számokat kell feltüntetni. Ha az út vagy utca
több úthoz vagy utcához is csatlakozik, akkor a helyi viszonyokat kell figyelembe venni a
házszámozás megállapításánál.
(5) A terek ingatlanjainak számozása folyamatosan emelkedő számsorrendben, az óramutató
járásával megegyező irányban történik.
(6) A külterületek - különösen tanyák - házszámozása folyamatos sorszámozású.
(7) A házszámozás kialakítása után megosztott ingatlan újraszámozódik oly módon, hogy az
újonnan kialakított ingatlan házszáma a megosztott ingatlan házszámának az ábécé
betűsorrendjének megfelelő alátöréssel egészül ki.
(8) Az ingatlanok számozására arab számozás használható. Kiegészítő jelzés a számok
alátöréseként a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűi alkalmazhatók.
9. § (1) A házszámtábla elhelyezése, karbantartása és pótlása az ingatlan tulajdonosának
kötelessége. Az ezzel járó költségek az ingatlan tulajdonosát terhelik.

(2) A házszámtáblát az épület utcafronti homlokzatán, bejárati ajtaján vagy a kerítésén kell jól
látható módon elhelyezni.
(3) A házszámot a valóságos állapotnak és a 8. §-ban meghatározott módon kell elhelyezni.
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa nem így jár el, a polgármester a házszámtáblák
leszerelését az ingatlantulajdonos terhére elrendeli és kötelezi a szabályszerű elhelyezésre.
10. § (1) Az épület, a beépítetlen építési telek és az egyéb földterület házszámát a polgármester
határozattal állapítja meg.
(2) A házszámot a polgármester hivatalból állapítja meg:
a) új közterület létrejötte
aa) utcanyitás,
ab) meglévő közterület szakaszolása,
ac) terület újraosztása,
b) a kialakult házszámozási rendben fennálló hiba vagy hiány esetén.
(3) Több ingatlant érintő házszám megváltoztatása közterületenként, az összes érintett ingatlanra
vonatkozóan egy határozatban történik.
(4) A határozatnak a törvényben előírtakon túl tartalmaznia kell:
a) kérelemre indult eljárások esetén
aa) a kérelmező nevét, és
ab) a kérelmező bejelentett lakcímét,
b) hivatalból indult eljárások esetén
ba) a házszám megállapításának okát,

bb) a házszám változásával érintett ingatlanok változás előtti és változás utáni pontos címét.
(5) A határozatot a törvényben előírtakon túl közölni kell:
a) a kérelmezővel,
b) a házszámozással érintett ingatlanok tulajdonosaival,
c) a területileg illetékes ingatlanügyi hatósággal,
d) a Polgármesteri Hivatal adóügyi, igazgatási és szociális feladatokat végző munkatársaival a
nyilvántartásokban történő átvezetés céljából.
(6) A házszámozási eljárásra egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(7) A közterület egészének vagy egy részének átszámozásával kapcsolatos eljárás során a
házszámtáblák kihelyezésével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik.
(8) A házszámozás előkészítő munkáit a Polgármesteri Hivatal látja el.

5. Házszámváltozás
11. § A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az nyújthat
be, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.
(1) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha
a) az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel az ingatlan házszáma, csak a helyrajzi száma,
b) a közterületen több ingatlan azonos házszámmal szerepel az ingatlan-nyilvántartásban,
c) az ingatlan házszáma téves,
d) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor.
(2) Ha a közterületen több ingatlan azonos házszámmal rendelkezik vagy az ingatlanok
számozása hibás, akkor a közterületet vagy annak egy részét a legkisebb érdeksérelemmel
járó módon át kell számozni.
6. Záró rendelkezések
12. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésekor már meglévő, de még házszámtáblával el nem látott
ingatlanok házszámtáblájának kihelyezéséről legkésőbb 2012. június 30-áig az ingatlan
tulajdonosának gondoskodnia kell.
(3) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévő hirdetőtábláján
történő – kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szalay István sk.

Farkasné Szabó Mária sk.
polgármester
jegyzői feladatok
ellátásával megbízott aljegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelete
a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek módosításáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2)
bekezdésében és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi címer és
zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 9/1993. (IX. 10.) önkormányzati rendelet
9. §-a.
2. § Hatályukat vesztik Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
közterületek használatáról és a közterületek rendjéről 19/2000. (IX. 12.) önkormányzati
rendelete 11. § (4) – (5) bekezdései.
3. § Hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési
folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2001. (VIII. 28.) önkormányzati
rendelete 12. §-a.
4. § Hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás
szabályairól szóló 13/2001. (XI. 06.) önkormányzati rendelete 17. § (1) bekezdése.
5. § Hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Kakucs községi
temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 16/2007. (X. 31.) önkormányzati
rendelete 30. §-a.
6. § Hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a község
építészeti örökségének helyi védelméről szóló 16/2008. (X. 22.) önkormányzati rendelete 8. §
(4) bekezdése.
7. § Hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az állati
hulladékok ártalmatlanná tételével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 20/2008. (XI. 25.)
önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése.
8. § Hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a fák és cserjék
ültetési, telepítési távolságának szabályairól szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelete 7.
§-a.
9. § Hatályukat vesztik Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról
szóló 2/2012. (I. 18.) önkormányzati rendelete 29. § (1) – (2) bekezdései.
10. § A rendelet hatálybalépését megelőzően az önkormányzati rendeletek megsértésével
keletkezett és a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő szabálysértési eljárásokat a
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény alapján kell lefolytatni, illetve végrehajtani.

11. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és kihirdetését követő harmadik
napon hatályát veszti.
(2) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévő hirdetőtábláján
történő – kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szalay István sk.

Farkasné Szabó Mária sk.
polgármester
jegyzői feladatok
ellátásával megbízott aljegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2012. (VII. 31.) önkormányzati rendelete
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
20/2010. (XII. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 20/2010. (XII. 07.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § A Rendelet 10. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) A szociális ügyekben eljáró Bizottság átmeneti segélyt állapíthat meg a létfenntartást
veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő, szociálisan rászorult személyek részére.
(2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk,
illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként
jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak.
(3) Átmeneti segélyben elsősorban azt a személyt vagy családot lehet részesíteni, akinek
családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át, egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg.
(4) Az egyszeri átmeneti segély összege 2.000,-Ft-nál kevesebb nem lehet, és minden kérelem
megítélése egyedi.
(5) A kérelmező köteles a vele egy háztartásban élők vagyoni, jövedelmi viszonyairól
nyilatkozni, azokat igazolni. A kérelmező által benyújtott jövedelem-nyilatkozathoz minden
esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. Ezek különösen a következők
lehetnek: a munkáltató által kiadott kereseti igazolás, rendszeres pénzellátásoknál az azt
megalapozó határozat, vagy a kifizetésről szóló igazoló szelvény (pl.: nyugdíjszelvény),
egyéb jövedelmeknél az azokat megalapozó határozat, kifizetési bizonylat, igazolás, stb.
Vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolását a kérelem benyújtását megelőző gazdasági
év személyi jövedelemadó alapjáról. Amennyiben a kérelmező, illetve vele közös
háztartásban élő nagykorú személy nem rendelkezik jövedelemmel, - kivéve, ha nappali
tagozatos tanuló és ezt iskolalátogatási igazolással igazolja - úgy köteles kérelméhez csatolni
a munkaügyi központ igazolását, hogy álláskeresőként nyilvántartják.
(6) Mellőzni kell a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a
kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül már részesült olyan ellátásban,
amelyhez a jövedelmi és vagyoni helyzetét igazolta, és vélelmezhető, hogy helyzetében nem
történt a jogosultságot érintő változást. Erről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
(7) Az átmeneti segély iránt benyújtott kérelem elutasítható, amennyiben a család, illetve az
egyedülálló személy:
a)
bérpótló juttatásban/foglalkoztatást helyettesítő támogatásba,n
b)
rendszeres szociális segélyben,
c)
ápolási díjban,
d)
lakásfenntartási támogatásban,

e)
f)
g)
h)

időskorúak járadékában, vagy
közmunkán munkabérben részesül,
a kérelemhez az (5) bekezdésében előírtakat nem csatolja, illetve
aki nyilatkozatában valótlan adatokat közöl.

(8) A Képviselő-testület állapíthat meg átmeneti segélyként, pénzintézeti tevékenységnek nem
minősülő - kamatmentes kölcsön formájában nyújtható - támogatást.
(9) A polgármester átmeneti segélyt állapíthat meg a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli
élethelyzetbe került azon személyek vagy családok részére (különösen elemi kár, baleset,
betegség, gyógyszerkiváltás), akiknek azonnali segítségre van szüksége a rendkívüli esetre
tekintettel.
2. § (1) A Rendelet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévő hirdetőtábláján
történő – kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szalay István sk.

Farkasné Szabó Mária sk.
polgármester
jegyzői feladatok
ellátásával megbízott aljegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2012. (IX. 20.) számú önkormányzati rendelete
Kakucs Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló
7/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) és 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kakucs Község
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetéséről az alábbi
rendeletet alkotja.
1. § Kakucs Község Önkormányzata a bevételek és kiadások évközbeni változása miatt a
2012. évi költségvetését jelen rendeletben foglaltak szerint módosítja.
2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint
az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2012. évi költségvetését
457.740.000.- Ft bevétellel és kiadással
állapítja meg.”
3. § A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi
költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 457.740.000.- Ft forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés
Eredeti
Módosított
előirányzat
előirányzat
(e/Ft-ban)
(e/Ft-ban)
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b)
pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű
178.329
194.575
bevétel, amelyből:
ba) elkülönített állami pénzalapból
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
11.026
11.026
bc) helyi önkormányzattól
7.185
7.185
bd) nemzetiségi önkormányzattól
be) többcélú kistérségi társulástól
bf) jogi személyiségű társulástól
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
25.088
25.088
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
c) közhatalmi bevétel
d) intézményi működési bevétel
e) felhalmozási bevétel
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány
átvétele (amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik)
h) hitel
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány
alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/
Mindösszesen:

135.030

151.276

88.275
55.105
36.090
13.062

59.351
74.683
48.438
13.062

67.631

67.631

438.492

457.740

(3) Az Önkormányzat összesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként: (e/Ftban)
Megnevezés
Eredeti
Módosított
előirányzat
előirányzat
(e/Ft-ban)
(e/Ft-ban)
a) működési költségvetés
332.410
351.658
aa) személyi jellegű kiadások
126.244
129.178
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
36.611
34.634
hozzájárulási adó
ac) dologi jellegű kiadások
109.981
109.575
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
26.422
47.247
ae) egyéb működési célú kiadások
33.152
31.024
af) működési célra átadott pénzeszközök
b) felhalmozási költségvetés
20.245
20.245
ba) intézményi beruházások
4.016
4.016
bb) felújítások
6.240
6.240
bc) kormányzati beruházások
bd) lakástámogatás
be) lakásépítés
bf) egyéb felhalmozási kiadások
9.989
9.989
bg) felhalmozási célra átadott pénzeszközök
c) hitelek
81.837
81.837
d) céltartalék
4.000
4.000
Mindösszesen:
438.492
457.740
(4) Az Önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Rendezési terv módosítás
ab) Óvoda bővítés előkészítő munkái
ac) Pénzügyi Szoftver
ad) Áfa
ae) Szennyvíztelep-bővítés előkészítő munkái

Eredeti
előirányzat
(e/Ft-ban)
1.778
1.500
738
6.871
1.810

Módosított
előirányzat
(e/Ft-ban)
1.778
1.500
738
6.871
1.810

af) Földvásárlás
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Egészségház felújítása
Mindösszesen:

1.930

1.930

4.430
19.057

4.430
19.057

(5) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatási, szociális, rászorultság
jellegű ellátások:
Megnevezés
Eredeti
Módosított
előirányzat
előirányzat
(e/Ft-ban)
(e/Ft-ban)
a) Rendszeres szociális segély
3.386
12.902
b) Időskorúak járadéka
32
32
c) Lakásfenntartási támogatás
637
3.969
d) Ápolási díj
1.859
4.484
e) Átmeneti segély
7.419
7.419
f) Temetési segély
500
500
g) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
10.049
15.401
h) Közgyógyellátás
540
540
i) Lakástámogatás
2.000
2.000”
4. § A Rendelet 6. § (1) – (4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési
szerv 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 107.575 ezer forintban állapítja
meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Eredeti
Módosított
Megnevezés
előirányzat
előirányzat
(e/Ft-ban)
(e/Ft-ban)
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b)
77.219
89.984
pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű
11.330
17.325
bevétel, amelyből:
ba) elkülönített állami pénzalapból
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
bc) helyi önkormányzattól
bd) nemzetiségi önkormányzattól
be) többcélú kistérségi társulástól
bf) jogi személyiségű társulástól,
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
11.330
17.325
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
c) közhatalmi bevétel
d) intézményi működési bevétel

e) felhalmozási bevétel
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány
átvétele (amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik)
h) kölcsön
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány
alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/
Mindösszesen:

266

88.549

107.575

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
Eredeti
Módosított
Megnevezés
előirányzat
előirányzat
(e/Ft-ban)
(e/Ft-ban)
a) működési költségvetés
88.549
107.575
aa) személyi jellegű kiadások
44.745
47.707
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
14.695
12.718
hozzájárulási adó
ac) dologi jellegű kiadások
19.594
25.223
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb működési célú kiadások
9.515
21.927
b) felhalmozási költségvetés
ba) intézményi beruházások
bb) felújítások
bc) kormányzati beruházások
bd) lakástámogatás
be) lakásépítés
bf) egyéb felhalmozási kiadások
c) kölcsönök
Mindösszesen:
88.549
107.575
(4) A Polgármesteri Hivatal létszám-előirányzata:
Megnevezés
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám:
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:
c) közfoglalkoztatottak létszáma:
5. § A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(fő)
13
11
0

Módosított
előirányzat
13
11
0”

„7. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola, mint költségvetési szerv
2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 79.359 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Általános Iskola költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Eredeti
Megnevezés
előirányzat
(e/Ft-ban)
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b)
42.507
pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű
35.149

Módosított
előirányzat
(e/Ft-ban)
75.069
4.290

bevétel, amelyből:
ba) elkülönített állami pénzalapból
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
bc) helyi önkormányzattól
bd) nemzetiségi önkormányzattól
be) többcélú kistérségi társulástól
bf) jogi személyiségű társulástól,
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
c) közhatalmi bevétel
d) intézményi működési bevétel
e) felhalmozási bevétel
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány
átvétele (amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik)
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány
alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/
Mindösszesen:

210
35.149

4.080

77.656

(3) Az Általános Iskola költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
Eredeti
Megnevezés
előirányzat
(e/Ft-ban)
a) működési költségvetés
77.656
aa) személyi jellegű kiadások
47.040
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
12.661
hozzájárulási adó
ac) dologi jellegű kiadások
13.875
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb működési célú kiadások
4.080
b) felhalmozási költségvetés
ba) intézményi beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadások
Mindösszesen:
77.656
(4) Az Általános Iskola létszám-előirányzata:
Megnevezés
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám:
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:
c) közfoglalkoztatottak létszáma:

(fő)
21
19
0

79.359
Módosított
előirányzat
(e/Ft-ban)
79.359
48.087
12.954
14.238
4.080

79.359
Módosított
előirányzat
21
20
0”

6. § A Rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Kökörcsin Óvoda, mint költségvetési szerv
2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 35.958 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Kökörcsin
előirányzatonként:
Megnevezés

Napközi

Otthonos

Óvoda

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b)
pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű
bevétel, amelyből:
ba) elkülönített állami pénzalapból
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
bc) helyi önkormányzattól
bd) nemzetiségi önkormányzattól
be) többcélú kistérségi társulástól
bf) jogi személyiségű társulástól,
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
c) közhatalmi bevétel
d) intézményi működési bevétel
e) felhalmozási bevétel
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány
átvétele (amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik)
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány
alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/
Mindösszesen:

költségvetési

bevételei

Eredeti
előirányzat
(e/Ft-ban)
14.436

kiemelt

Módosított
előirányzat
(e/Ft-ban)
33.510

20.971

20.971

2.448

35.407

(3) A Kökörcsin Óvoda költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
Eredeti
Megnevezés
előirányzat
(e/Ft-ban)
a) működési költségvetés
35.407
aa) személyi jellegű kiadások
21.938
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
5.901
hozzájárulási adó
ac) dologi jellegű kiadások
5.120
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb működési célú kiadások
2.448

35.958
Módosított
előirányzat
(e/Ft-ban)
22.371
6.019
5.120
2.448

b) felhalmozási költségvetés
ba) intézményi beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadások
Mindösszesen:
(4) A Kökörcsin Óvoda létszám-előirányzata:
Megnevezés
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám:
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:
c) közfoglalkoztatottak létszáma:

35.407

35.958

(fő)

Módosított
előirányzat
11
11
0”

11
11
0

Záró és vegyes rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-jétől
kell alkalmazni.
(2) A Rendeletet a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett
hirdetőtáblán - kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyzői feladatok ellátásával
megbízott aljegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2012. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a kereskedelemről szóló
2005. évi CLXIV törvény 6. § (4) és 12. § (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján az
alábbiakat rendeli el:
A rendelet célja
1. § Az üzletek 22.00 óra és 06.00 óra közötti - éjszakai - nyitvatartási rendjének
szabályozása.
A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Kakucs Község közigazgatási területén működő,
vendéglátást folytató üzletekre.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki
a)
kereskedelmi szálláshelyekre,
b)
élelmiszer-, vagy vegyeskereskedés üzletekre,
c)
kulturális és sportlétesítményekben üzemeltetett üzletekre,
d)
lakodalmak, esküvők helyszíneire,
e)
az Önkormányzat, az Önkormányzat szervei, a község Nemzetiségi Önkormányzatai
és a község bejegyzett társadalmi szervezetei, egyesületei által megtartott rendezvények
helyszíneire.
A vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozása
3. § (1) A vendéglátó üzletek 22 óra és az azt követő nap 06 óra között – a (2) és (3)
bekezdésben szabályozottak kivételével – nem tarthatnak nyitva.
(2) Tárgyév december 31-én 22 órától a tárgyévet követő év január 1-jén 06 óráig külön
engedély nélkül – a vendéglátó üzlet által meghatározott nyitvatartási időben – nyitva
tarthatnak a vendéglátó üzletek.
(3) Közterületen megtartott rendezvények (pl. utcabál) – az önkormányzati rendezvények
kivételével – kizárólag pénteken és szombaton 9.00 óra és 02.00 óra között rendezhetők meg.
(4) Zenés rendezvény csak a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló
284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet rendelkezéseinek betartásával tartható.
4. § (1) Eltérő nyitva tartást – legfeljebb 02.00 óráig – engedélyezhet a jegyző annak a
vendéglátást folytató üzletnek,
a) amely ellen a rendelet hatálybalépését megelőző 6 hónapon belül panaszt nem tettek, illetve
panasz esetén a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a panasz nem volt
megalapozott és
b) az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú, illetőleg az
üzlet homlokzatának környezetében lévő, lakáscélú épületek homlokzatától számított 100
méteres távolságban lévő ingatlanok tulajdonosai – többségükben – tulajdoni arányuk szerint,
írásban hozzájárultak és

c) az üzemeltető vállalja, hogy az eltérő éjszakai nyitva tartást követő napon, reggel 08.00
óráig a vendéglátó üzlet környezetében lévő hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról
gondoskodik.
(2) A vendéglátást folytató üzletben alkalmanként vagy rendszeresen tartandó rendezvényeket
az üzemeltető a rendezvény időpontját megelőzően 10 nappal korábban írásban köteles
bejelenteni a jegyzőnek.
(3) A jegyző engedélyezheti az alkalmi vagy rendszeres rendezvény idejére az eltérő nyitva
tartást a 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően legfeljebb 04.00 óráig.
5. § Üzemeltető-váltás esetén az új üzemeltetőnek az eltérő nyitvatartási engedélyt újra meg
kell kérnie.
6. § (1) Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó engedélyt vissza kell vonni
a) többszöri lakossági bejelentés esetén, amennyiben a jegyző által végzett hatósági
ellenőrzés(ek) során a panasz(ok) megalapozottnak tekinthető(k),
b) ha az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú, illetőleg
az üzlet homlokzatának környezetében lévő, lakáscélú épületek homlokzatától számított 100
méteres távolságban lévő ingatlanok tulajdonosai tulajdoni arányuk szerinti többségi
arányában kezdeményezik,
c) hivatalból kezdeményezett helyszíni ellenőrzés(ek)en tapasztaltak alapján.
7. § Az engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapig
a vendéglátó üzlet eltérő nyitva tartással nem működhet.
8. § (1) Új, vendéglátást folytató üzlet nyitása esetében a 3. § (1) bekezdése irányadó.
(2) Ha az új, vendéglátást folytató üzlet tevékenységével kapcsolatosan 3 hónapon belül
panaszt nem tesznek, a 4. §-ban foglaltak figyelembevételével a jegyző eltérő nyitva tartást
engedélyezhet.
Értelmező rendelkezések
9. § E rendelet alkalmazásában:
a) vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás
céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató
tevékenységet is,
b) zenés rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott,
nyilvános, zártkörű zeneszolgáltatást nyújtó rendezvény,
c) eltérő nyitva tartás iránti kérelem: a jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti írásbeli
kérelem,
d) hozzájárulás: jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti írásbeli nyilatkozat,
e) visszavonás kezdeményezése: jelen rendelet 3. számú melléklete szerinti írásbeli
nyilatkozat.
Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Kakucs Község közigazgatási területén e rendelet hatálybalépésének napján vendéglátást
folytató üzleteknek 2012. október 31. napjáig eltérő nyitva tartás kezdeményezéséhez nem
kell a 4. §. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ingatlanok tulajdonosaitól írásos
hozzájárulást megszerezni, ha a rendelet hatálybalépésének napját megelőzően 6 hónapon
belül a vendéglátást folytató üzlet működésével kapcsolatosan panasz nem érkezett, illetve

panasz esetén a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a panasz nem volt
megalapozott.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján való kifüggesztésével - köteles gondoskodni.
Szalay István sk.

Farkasné Szabó Mária sk.
polgármester
jegyzői feladatok
ellátásával megbízott aljegyző

1.
számú melléklet
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló
16/2012. (IX. 20.) önkormányzati rendeletéhez
22.00 óra utáni - ELTÉRŐ NYITVA TARTÁS IRÁNTI KÉRELEM
Alulírott, de itt is nevezett ……………………………………….………., mint a
………………………………………………………
elnevezésű
és
Kakucs,
…………..……… utca ….…. szám alatti vendéglátó üzlet üzemeltetőjének vezetője ezúton
kérem az általam üzemeltetett vendéglátó üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezését a
következők szerint:
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:
szombat:
vasárnap:

……………..-tól
……………..-tól
……………..-tól
……………..-tól
……………..-tól
……………..-tól
……………..-tól

………………..-ig
………………..-ig
………………..-ig
………………..-ig
………………..-ig
………………..-ig
………………..-ig

A vendéglátó üzletem hatásterületén élők többségének hozzájárulását csatolom.
Kijelentem és vállalom, hogy az eltérő éjszakai nyitva tartást követő napon, reggel 08.00
óráig a vendéglátó üzlet környezetében lévő hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról
gondoskodom.
Kakucs, ………………………………
………………………………………
kérelmező üzemeltető aláírása

2. számú melléklet
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló
16/2012. (IX. 20.) önkormányzati rendeletéhez

Hozzájárulás vendéglátó üzlet éjszakai nyitva-tartásához
Alulírott ............................................................ Kakucs ............................................... (utca)
......... (szám) alatti lakos hozzájárulok a(z)............................................................... elnevezésű,
Kakucs ..................................................(utca) .......... (szám) alatt működő üzlet éjszakai eltérő
nyitva tartásához, a következők szerint:
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:
szombat:
vasárnap:

……………..-tól
……………..-tól
……………..-tól
……………..-tól
……………..-tól
……………..-tól
……………..-tól

………………..-ig
………………..-ig
………………..-ig
………………..-ig
………………..-ig
………………..-ig
………………..-ig

Kakucs, 20……………..
…………………………………………….
aláírás
Előttünk, mint tanúk előtt:
1.) Név............................................(nyomtatott betűvel)
...............................................(aláírás)
Lakcím:.......................................................................................................................................
2.) Név..............................................(nyomtatott betűvel)….........................................(aláírás)
Lakcím:........................................................................................................................................
3. számú melléklet
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló
16/2012. (IX. 20.) önkormányzati rendeletéhez
Vendéglátó üzlet éjszakai nyitva-tartására vonatkozó
engedély visszavonásának kezdeményezése
Alulírott ............................................................ Kakucs ............................................... (utca)
......... (szám) alatti lakos a(z)................................................................. elnevezésű, Kakucs
..................................................(utca) .......... (szám) alatt működő üzlet éjszakai eltérő nyitva
tartáshoz kiadott engedély visszavonását kezdeményezem.

Kakucs, 20………..
…………………………………………….
tulajdonos/bérlő/használó
aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
1.) Név............................................(nyomtatott betűvel)
...............................................(aláírás)
Lakcím:.......................................................................................................................................
2.) Név..............................................(nyomtatott betűvel)….........................................(aláírás)
Lakcím:........................................................................................................................................

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2012. (X. 01.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: Pttv.) foglaltakkal
összhangban az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban
SZMSZ) a következőket rendeli el:
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) Az Önkormányzat megnevezése: Kakucs Község Önkormányzata
(a továbbiakban: Önkormányzat)
(2) A Képviselő-testület megnevezése: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
(a továbbiakban: Képviselő-testület)
(3) Az Önkormányzat székhelye: 2366 Kakucs, Fő u. 20.
(4) Az Önkormányzat működési területe: Kakucs község közigazgatási területe
(5) Az Önkormányzat törzskönyvi azonosítója: 734653
(6) Az Önkormányzat adószáma: 15734659-2-13
(7) Az Önkormányzat bankszámlaszáma: 65500082-31020956-51000008
(8) Az Önkormányzat honlapjának címe: www.kakucs.hu
(9) Az Önkormányzat e-mail-címe: hivatal@kakucs.hu
(10) Az Önkormányzat időszakos lapjának címe: Kakucsi Lapozgató
(11) Kakucs községről rövid ismertetőt az SZMSZ 3. függeléke tartalmaz.
(12) A Képviselő-testület tagja a polgármester és a települési képviselő
(a továbbiakban: képviselő)
(13) Az Önkormányzat államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolását az SZMSZ 6.
függeléke tartalmazza.
2. § (1) A Képviselő-testület hivatalának neve: Kakucs Község Önkormányzata Polgármesteri
Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
(2) A Polgármesteri Hivatal székhelye: 2366 Kakucs, Fő u. 20.
(3) A Polgármesteri Hivatal törzsszáma: 441267
(4) A Polgármesteri Hivatal adószáma: 15441269-1-13
(5) A Polgármesteri Hivatal bankszámlaszáma: 65500082-30009452-51000012 és alszámlái.
(6) A Polgármesteri Hivatal e-mail-címe: jegyzo@kakucs.hu
(7) A Polgármesteri Hivatal Ügyrendjét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről, továbbá a helyi
kitüntetések és elismerő címek adományozásáról külön rendeletek rendelkeznek.
4. § Az Önkormányzat önállóan - szabadon, demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot
teremtve, a civil szférát bevonva - intézi a község közügyeit, gondoskodik a helyi

közszolgáltatásokról, a helyi hatalom gyakorlásáról, a mindezekhez szükséges feltételek
megteremtéséről.
5. § (1) Az Önkormányzat a hatáskörébe utalt hatósági ügyek intézése során - amennyiben
magasabb szintű jogszabály azt nem írja elő kötelező jelleggel – a megfelelő személyi és
tárgyi feltételek hiánya miatt nem alkalmazza az elektronikus ügyintézést.
(2) Az állampolgárok közigazgatási hatósági eljárással kapcsolatos elektronikus tájékoztatását
az Önkormányzat a község internetes honlapján biztosítja.
II. Fejezet
AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATA, HATÁSKÖRE
6. § (1) Az Önkormányzat a helyi közszolgáltatások körében az Ötv. 8. § (1) bekezdésében
felsorolt feladatokat látja el.
(2) Az Önkormányzat köteles gondoskodni az Ötv. 8. § (4) bekezdésében foglalt feladatok
ellátásáról.
7. § (1) Az Önkormányzat önként vállalhatja helyi közügy megoldását az Ötv. 1. § (4)
bekezdésében meghatározott esetekben.
(2) A feladatok önkéntes vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni,
melynek keretében az érintett bizottságok véleményét ki kell kérni.
8. § (1) Az Önkormányzat a kötelező és az önként vállalt feladatai ellátása, koordinálása,
valamint fejlesztése érdekében együttműködik
a) a dabasi kistérség önkormányzataival,
b) az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulással,
c) Pest Megye Önkormányzatával,
d) a helyi civil szervezetekkel, egyházakkal,
e) a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal.
(2) Az együttműködés keretében a polgármester köteles a folyamatos és rendszeres
kapcsolattartással összefüggő feladatokat ellátni, valamint az együttműködésről legalább
évenként tájékoztatni a Képviselő-testületet.
(3) Az Önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére biztosítja az
önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) 80. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.
(4) Az Önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok az Njt. 80. § (2)-(3)
bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével együttműködési megállapodást kötnek,
a) az Önkormányzat és a Kakucsi Német Nemzetiségi Önkormányzat által megkötött
megállapodás szövegét az SZMSZ 3. melléklete tartalmazza,
b) az Önkormányzat és a Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által megkötött
megállapodás szövegét az SZMSZ 4. melléklete tartalmazza.
9. § A jegyző rendszeresen köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni a Képviselő-testület
feladat- és hatáskörét érintő változásokról.
10. § A Képviselő-testület a feladatait az Ötv. 9. § (1) - (3) bekezdése szerint látja el.

11. § Az Ötv. 10. § (1) bekezdésében felsoroltakon kívül a Képviselő-testület kizárólagos
hatáskörébe tartozik
a) a Képviselő-testület hatáskörébe utalt választás és kinevezés alkalmával az alapilletmény
meghatározása,
b) a helyi közügy megoldásának vállalása, vagy az arról történő lemondás,
c) a hitelfelvétel,
d) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, ezek alapítása, megszüntetése.
III. Fejezet
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE
A Képviselő-testület
12. § A Képviselő-testület tagjainak száma a polgármesterrel együtt 7 fő.
A Képviselő-testület ülései
13. § (1) A Képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart. Az ülés jellege lehet
nyilvános vagy zárt.
(2) A képviselő-testületi ülések helye: a községháza tárgyalóterme.
(3) A polgármester - amennyiben valamely napirendi pont megtárgyalása azt indokolja, úgy az ülés helyét a (2) bekezdésben meghatározott helyszíntől eltérően is meghatározhatja.
(4) A nyilvános ülések rögzítésére minden résztvevő engedély kérése nélkül jogosult.
Alakuló ülés
14. § (1) A Képviselő-testület az alakuló ülését a választást követő tizenöt napon belül tartja
meg. Az alakuló ülést az újonnan megválasztott polgármester hívja össze és a legidősebb
képviselő, mint korelnök vezeti. A korelnök feladatai kizárólag az ülés vezetésére
korlátozódnak.
(2) A Képviselő-testület alakuló ülésének napirendi pontjai az alábbiak:
a) ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás
eredményéről, az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, a
megbízólevelek átadása,
b) tájékoztató a polgármester választási ciklusra vonatkozó programjáról,
c) javaslat a polgármester illetményének megállapítására,
d) javaslat az alpolgármester megválasztására és illetménye megállapítására,
e) javaslat a Képviselő-testület bizottságai nevének és létszámának a meghatározására, a
bizottságok tagjainak és elnökeinek a megválasztására, s ezeket követően a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló helyi rendelet módosítására.
Rendes ülés
15. § (1) A Képviselő-testület az általa elfogadott munkatervben foglaltak szerint tartja rendes
üléseit.
(2) Ülést kell összehívni
a) az Ötv. 12. § (1) bekezdésében meghatározott esetben,
b) ha a Képviselő-testület eseti határozattal rendkívüli ülés összehívásáról dönt,
c) ha azt más hivatalos szervek kezdeményezik.

Rendkívüli ülés
16. § (1) Rendkívüli ülést lehet összehívni, amennyiben a polgármester megítélése szerint a
15. §-ban foglaltakon kívüli esetben a Képviselő-testület sürgős összehívására van szükség.
(2) A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni a képviselők egynegyedének vagy a
Képviselő-testület bizottságának - a rendkívüli ülés indokát is tartalmazó - írásbeli
indítványára. Az indítványt a polgármesternél kell írásban, vagy elektronikus levél
formájában előterjeszteni.
IV. Fejezet
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MUNKARENDJE
Munkaterv
17. § (1) A Képviselő-testület éves munkaterv alapján dolgozik, melyet - a polgármester
véleményének kikérését követően - a Jogi és Szociális Bizottság készít elő.
(2) A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérni:
a) a képviselőktől,
b) a bizottságoktól,
c) a jegyzőtől,
d) az önkormányzati intézmények vezetőitől.
(3) A munkatervben meg kell határozni az ülések tervezett időpontját, az ülések várható, előre
tervezhető napirendjét, az előkészítésben részt vevő személyeket, a napirendek előadóit.
(4) A testületi ülések lehetőleg minden hónap 3. hétfőjére essenek, kivéve a határidős és
halaszthatatlan napirendek miatt összehívott üléseket.
(5 A munkatervet a tárgyév február 15. napjáig állapítja meg a Képviselő-testület.
Az ülések előkészítése
18. § (1) Az egyes ügyek előkészítéséről a Képviselő-testület határoz, megjelölve az
előkészítésért felelős személyt, bizottságot, illetve az előterjesztés határidejét. A kijelölt
bizottság megtárgyalja az ügyet, és döntési javaslatot készít a Képviselő-testület számára. Az
előterjesztés alapján a döntést a Képviselő-testület hozza meg.
(2) A bizottsági döntést a Képviselő-testület felé a bizottság elnöke közvetíti előterjesztés
formájában.
(3) Részletes írásos előterjesztést kell minden esetben készíteni az alábbi ügyekben:
a) rendeletalkotás,
b) szervezet kialakítása,
c) az Önkormányzat vagyonára vonatkozó szerződéstervezetek,
d) helyi népszavazás és népi kezdeményezés kiírása,
e) önkormányzati jelképek meghatározása,
f) gazdasági program, költségvetés meghatározása,
g) pénzügyi kötelezettség vállalása,
h) költségvetés módosítása,
i) településrendezési tervek,
j) valamennyi önkormányzati vállalkozással kapcsolatos ügy,
k) társulások létrehozása, csatlakozás, kilépés,
l) intézményalapítás, megszűnés, átszervezés,

m) munkaterv.
(4) Az írásbeli előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a) a tárgyat és tényállást, jogszabályi hátteret,
b) a határozati javaslatokat,
c) a felelős személy és a határidő megjelölését.
Az ülés összehívása és vezetése
19. § (1) A Képviselő-testület ülését össze kell hívni a képviselők egynegyedének névvel
aláírt írásos kérelmére és az Önkormányzat bármely bizottsága indítványára. Az indítványokat
a polgármesterhez kell eljuttatni.
(2) A Képviselő-testület üléseit a polgármester hívja össze és vezeti. A polgármester
akadályoztatása esetén a képviselő-testületi ülés összehívására és annak vezetésére az
alpolgármester jogosult. A polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetén a
képviselő-testületi ülés összehívására és vezetésére a korelnök jogosult.
20. § (1) A Képviselő-testület ülésére vonatkozó írásos meghívót és a hozzá tartozó írásos
előterjesztéseket papíralapon és elektronikus formában az ülést megelőző 5 nappal rendkívüli ülés esetében ettől eltérően, 5 napon belül, de legalább 24 órával - előbb
kézbesíteni kell.
(2) A meghívót a polgármester írja alá.
(3) A meghívó tartalmazza:
a) az ülés helyét,
b) kezdési időpontját,
c) a javasolt napirendet,
d) a napirendi pontok előterjesztőinek nevét,
e) a hivatali apparátus által, a döntés megkönnyítése érdekében összeállított lehetőségek,
változatok, adatok, pontos számítások felsorolását.
(4) A napirendi előterjesztésnek átláthatónak, részletesnek kell lennie. Az előterjesztések a
Polgármesteri Hivatalnak hivatalosan rendelkezésére álló adatok alapján, külső közreműködő
szerv vagy személy által, valamint a képviselők, vagy a polgármester által átadott információk
alapján készülnek.
(5) A Képviselő-testület ülésének időpontjáról a település lakosságát értesíteni kell a
meghívónak:
a) a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin történő kifüggesztésével,
b) a község honlapján történő megjelentetéssel.
21. § (1) A Képviselő-testület ülése az ülésen tárgyalt napirendek alapján nyilvános vagy zárt.
(2) A Képviselő-testület zárt ülést tart az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja, illetőleg zárt ülést
rendelhet el az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja szerint meghatározott esetekben.
(3) Az Ötv. 12. § (4) bekezdésében foglaltakat az SZMSZ 5. függeléke tartalmazza.
(4) Zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy
nemzetiséget érintő ügyben a nemzetiségi szószóló, vagy megbízottja, a jegyző, a
jegyzőkönyvvezető, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt.
(5) Zárt ülés megtartását a polgármester, bármely képviselő és a jegyző indítványozhatja.
A Képviselő-testület tanácskozási rendje
22. § (1) Az elnök az ülés megnyitása és a határozatképesség megállapítása után javaslatot
tesz az ülés napirendjére. A napirendekre - megfelelő indoklása mellett - a képviselők

módosító javaslatokat tehetnek. A napirendek elfogadásáról a képviselők vita nélkül, nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel döntenek.
(2) A napirendek összeállításánál figyelemmel kell lenni arra, hogy adott napirendi pontot,
amelyben a Képviselő-testület részéről döntés született, a körülmények lényeges változása
nélkül nem lehet egy éven belül ismét napirendre tűzni.
(3) Minden napirend első napirendi pontja az ülésen részt vevő vendégek meghallgatása és az
őket érintő napirendi pontok megtárgyalása.
(4) Sürgősségi indítványt bármely képviselő, a polgármester, a jegyző, valamint a
polgármester ellenjegyzésével az Önkormányzat intézményének vezetője terjeszthet elő.
Ha a sürgősségi indítvány tárgya valamely döntésre jogosult bizottság hatáskörébe tartozik, a
Képviselő-testületnek arról is kell döntenie, hogy az ügyet magához vonja-e.
(5) A sürgősségi kérdésben a képviselők vita nélkül, nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel döntenek.
(6) A sürgősség elfogadása esetén a Képviselő-testület az indítványt első napirendi pontként
tárgyalja. A sürgősségi indítvány elvetése esetén az ügyet a Képviselő-testület meghatározott
időpontban egyszerű napirendi pontként tárgyalja.
(7) Ügyrendi kérdésben a szót kérő képviselőnek soron kívül szót kell adni.
23. § (1) Az elnök minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, illetve javasolhatja az
egyes napirendek összevont tárgyalását. Erre más képviselő is javaslatot tehet, melyről a
Képviselő-testület vita nélkül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt.
(2) Az előadóhoz a Képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak kérdést
intézhetnek, melyre a vita előtt választ kell adni.
(3) A nyilvánosság a részvétel lehetőségét jelenti, de azt nem foglalja magába, hogy a vitába
is bekapcsolódjanak, hozzászóljanak, és főleg, hogy a szavazásban részt vegyenek. A
Képviselő-testület alkalmanként, vita nélkül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt
arról, hogy igény esetén megadja-e az ülésen megjelent érdeklődőknek a hozzászólási jogot,
amennyiben feltételezhető, hogy a jelen lévő érdeklődőnek releváns szakmai ismeretei, egyéb
tájékoztatása új tényeket ismertetne meg a Képviselő-testülettel.
(4) A hozzászólások sorrendjét - figyelembe véve a jelentkezési sorrendet - az elnök határozza
meg.
(5) A hozzászólások időtartamát a Képviselő-testület szükség szerint korlátozhatja. E
kérdésben a képviselők vita nélkül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel döntenek.
24. § (1) Az elnök figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától, ill. a
tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a fogalmazása. Amennyiben a hozzászóló az elnök, őt
a fentiekre a Jogi és Szociális Bizottság elnöke figyelmezteti.
(2) A tárgyra térésre történő második felszólalást követően az elnök megvonja a szót. Akitől a
szót megvonják, az adott ügyben nem szólalhat fel újra, azonban bármely vitában a 2 perces
szókérés, valamint az interpelláció elmondása és a viszontválasz külön ügynek minősül.
(3) Az elnök a napirend tárgyalása során bármely képviselő javaslatára legfeljebb 15 perces
tárgyalási szünetet rendelhet el.
(4) A vita lezárása után 5 perces személyes megjegyzéssel élhet az a képviselő, aki a vitában
az ellene szóló, sérelmesnek vélt megjegyzést kívánja elhárítani, vagy a hozzászólásával
kapcsolatban felmerült félreértéseket eloszlatni. A személyes megjegyzés lehetőségével a
képviselő egy napirendi pont tárgyalásánál csak egy alkalommal élhet.
(5) A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra.
(6) A szavazás előtt a jegyzőnek felszólalási jogot kell adni, amennyiben a törvényességet
érintően észrevételt kíván tenni.

(7) A hozzászólásokat követően az elnök összefoglalja a vita lényegét, érdemben kitér az
előterjesztéstől eltérő véleményekre, a határozati javaslatot érintő valamennyi felvetésre.
Intézkedik az egyéb javaslatok, észrevételek érdemi megválaszolásáról.
(8) Az elnök az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati javaslatokat
egyenként szavaztatja meg, előbb a módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatokat.
Határozathozatal
25. § (1) A Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a képviselők több mint a
fele, azaz 4 fő jelen van. Az ülés megkezdése előtt az elnök megállapítja a
határozatképességet.
(2) A határozatképtelenség okából elmaradt ülést ugyanazokkal a napirendi pontokkal 8
napon belül újra össze kell hívni.
(3) A javaslat elfogadásához a jelen lévő képviselők több mint a felének igen szavazata
szükséges.
(4) A határozati javaslat szakmai előkészítéséért a jegyző a felelős.
26. § (1) A képviselő-testületi és bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a
hozzátartozóját az ügy személyesen érinti.
(2) A képviselő, bizottsági tag köteles bejelenteni a személyes érintettséget.
(3) A kizárásról a Képviselő-testület, illetékes bizottság vita nélkül, minősített szótöbbséggel
dönt.
(4) A kizárt képviselőt, bizottsági tagot a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell
tekinteni.
27. § (1) Minősített többség, vagyis 4 főnek az igen szavazata szükséges az Ötv. 15. § (1)
bekezdésében foglalt esetekben.
(2) A minősített többséghez szükséges eseteket jelen rendelet 4. függeléke tartalmazza.
A szavazás módja
28. § (1) A Képviselő-testület a döntéseit - határozatokat, rendeleteket - nyílt szavazással
hozza. A szavazás kézfelemeléssel történik.
(2) A nyílt szavazás eredményét az elnök állapítja meg. A szavazatok téves összeszámlálása
esetén az elnök elrendeli a szavazás megismétlését.
(3) Ha a nyílt szavazás során szavazategyenlőség áll elő, az elnök még ugyanazon az ülésen
elrendelheti a szavazás megismétlését. Ha ismételt szavazategyenlőség esetén érvényes döntés
az adott ülésen nem születik, az ügyet a Képviselő-testület a soron következő ülésén újra
tárgyalja.
29. § (1) A Képviselő-testület titkos szavazást tarthat az Ötv. 12. § (4) bekezdéseiben foglalt
esetekben.
(2) Titkos szavazásra bármely képviselő javaslatot tehet, melyről a Képviselő-testület vita
nélkül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz.
(3) A titkos szavazás lebonyolításánál a Képviselő-testület tagjai közül választott 3 fős Jogi és
Szociális Bizottság jár el.
(4) A titkos szavazás külön helyiségben történik. A képviselők borítékba helyezett
szavazólapon, urna igénybevételével szavaznak. A titkos szavazásról jegyzőkönyvet kell
készíteni, mely tartalmazza:
a) a szavazás helyét, idejét,

b) a szavazatszedő bizottság tagjainak nevét,
c) a szavazás során felmerült körülményeket,
d) a szavazás eredményét.
30. § (1) A Képviselő-testület bármely képviselő javaslatára név szerinti szavazást tarthat.
Ennek elrendeléséről a Képviselő-testület vita nélkül, nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel dönt.
(2) A név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC-sorrendben felolvassa a képviselők névsorát,
a képviselők pedig "igen", "nem", "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak.
31. § (1) A szavazás eredményét mindig az elnök állapítja meg és ismerteti.
(2) A szavazás módjának megváltoztatását a napirend tárgyalása során bármelyik képviselő
javasolhatja. A Képviselő-testület a javaslatról vita nélkül, nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel határoz.
(3) A polgármester, ha a Képviselő-testület döntését az Önkormányzat érdekeit sértőnek
tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását.
A kezdeményezést az ülést követő 3 napon belül, írásban nyújthatja be, a Képviselő-testület
pedig a benyújtás napjától számított 15 napon belül dönt róla.
A Képviselő-testület döntései
32. § (1) A Képviselő-testület
a) rendeletet alkot,
b) határozatot hoz.
(2) A Képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt
a) a napirend meghatározásáról,
b) az ügyrendi kérdésekről,
c) a képviselői interpellációra és kérdésre adott válasz elfogadásáról,
d) a név szerinti szavazás elrendeléséről.
(3) A Képviselő-testület által alkotott rendeletek jelölése:
„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../....(sorszám/évszám),
a kihirdetés dátuma (hónap, nap) önkormányzati rendelete
... ról/ről (a tárgy megjelölése).”
(4) A Képviselő-testület által hozott határozatok jelölése:
„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../... (sorszám/évszám) …(hónap) … (nap) Határozata.”
Az önkormányzati rendeletalkotás
33. § (1) A Képviselő-testület a törvény által nem szabályozott, általános életviszonyok, helyi
társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak
végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.
(2) Az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:
a) a képviselő,
b) a Képviselő-testület bizottsága,
c) a polgármester,
d) az alpolgármester,
e) a jegyző.

(3) A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani. A polgármester a rendelet tárgya
szerint illetékes képviselő-testületi bizottság(ok) és a jegyző bevonásával a kezdeményezést,
majd a tervezetet a Képviselő-testület elé terjeszti.
34. § (1) A rendelettervezet szakmai előkészítéséről a jegyző gondoskodik.
(2) Amennyiben a rendelettervezetet tárgyalásra alkalmas módon nyújtották be, azt a
polgármester köteles a soron következő ülés napirendi pontjai közé felvenni.
(3) Amennyiben a rendelettervezet részletes előkészítése szükséges, az elnök indítványozza,
hogy a Képviselő-testület foglaljon állást a rendeletalkotás szükségességéről, főbb elveiről, az
előkészítés menetéről és felelőseiről.
35. § (1) A megalkotott rendeletek kihirdetéséről, nyilvántartásáról, folyamatos
karbantartásáról a jegyző gondoskodik, és szükség esetén kezdeményezi a rendeletek
módosítását, hatályon kívül helyezését.
(2) A rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá.
(3) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a szabályszerűen megalkotott és aláírt rendelet
teljes szövegének közzétételével történik. A rendeletet ki kell függeszteni a polgármesteri
hivatal hirdetőtábláján, ill. elérhetővé tenni a község honlapján.
(4) A nyilvános képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv írásos formáját közzé kell
tenni a község honlapján.
A tanácskozás rendjének fenntartása
36. § (1) Az elnök a tanácskozás rendjének fenntartása érdekében az alábbi jogosítványokkal
rendelkezik:
a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki a tárgytól eltér, vagy akinek a tanácskozáshoz nem
illő, másokat sértő a fogalmazása,
b) a figyelmeztetés eredménytelensége esetén megvonja a szót, aminek következményeként
az illető személy ugyanazon ügyben nem szólalhat fel,
c) rendreutasíthatja azt, aki a Képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít,
d) figyelmezteti az ülésen jelen lévő állampolgárt, aki a tanácskozás rendjét magatartásával
zavarja, ismételt rendzavarás esetén a terem elhagyására kötelezheti.
(2) A választójoggal nem rendelkező 18 éven aluli személyek a képviselő-testületi ülésen csak
az elnök egyedi engedélye alapján vehetnek részt.
(3) Ha a képviselő-testületi ülésen olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását
lehetetlenné teszi, az elnök javaslatára a Képviselő-testület az ülést határozott időre
félbeszakíthatja. Ha az ülés félbeszakad, az csak újabb polgármesteri összehívásra
folytatódhat.
A Képviselő-testület dokumentumai
37. § (1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(2) A képviselő-testületi ülésről a jegyzőkönyv mellett minden esetben hangfelvétel is készül.
A hangfelvételt 1-1 példányban a jegyző és a polgármester tárolja, és a Hivatal nyilvántartást
vezet a másolatot kérőkről. Egyebekben a hangfelvétel kezelésére a jegyzőkönyvre vonatkozó
előírások az irányadók.
(3) A jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről készült olyan alapdokumentum, amely
lényeges, pótolhatatlan információkat tartalmaz, olyan bizonyítható erővel bír, amellyel a
köziratok rendelkeznek.
(4) A jegyzőkönyv tartalmazza:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

az ülés helyét és időpontját,
a megjelent képviselők és meghívottak nevét,
a távolmaradt képviselők nevét,
a tárgyalt napirendi pontokat,
napirendi pontonként az előadók nevét,
szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát,
a felszólalók nevét,
a tanácskozás lényegét,
a szavazás számszerű eredményét,
a hozott döntéseket (határozatokat, rendeleteket),
az elhangzott bejelentéseket,
interpellációkat,
kérdéseket és az azokra adott válaszokat.

38. § A Képviselő-testület egyszerű többséggel, bármely képviselő indítványára dönthet arról,
hogy valamely hozzászólás vagy a határozathozatal során kisebbségben maradt képviselő
véleménye szó szerint kerüljön a jegyzőkönyvbe.
39. § A jegyzőkönyv mellékletei a következők:
a) meghívó,
b) jelenléti ív,
c) tárgyalt előterjesztések,
d) jegyzőkönyvben nem részletezett rendelet,
e) írásban benyújtott hozzászólások,
f) egyéb írásos indítványok.
40. § (1) A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A Képviselő-testület ülésének
jegyzőkönyvét a polgármester, a jegyző, valamint az esetileg választott - legfeljebb kettő, a
testületi ülés teljes idejében jelen lévő - jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá.
(2) A jegyzőkönyvet, a rendeletkivonatot, a jegyzőkönyv mellékleteit a jegyző 15 napon belül
köteles elküldeni a Pest Megyei Kormányhivatalnak.
41. § (1) A jegyzőkönyv eredeti példányát mellékleteivel együtt a Polgármesteri Hivatal
kezeli, évente bekötteti és elhelyezi az irattárban.
(2) A rendeleteket és határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos
sorszámmal kell ellátni.
(3) A rendeletekről és határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni, amelyről a jegyző
gondoskodik.
(4) Igény esetén a képviselőnek meg kell küldeni a képviselő-testületi ülésekről készült
határozatok szövegét elektronikus és papírformátumban is.
(5) A nyilvános ülésről készült jegyzőkönyvet és mellékleteit a Polgármesteri Hivatalban az
állampolgárok számára - a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjének jelenlétében hozzáférhetővé kell tenni.
(6) A zárt ülésről készült jegyzőkönyvbe, valamint az ülés írásos anyagaiba az érintetteken és
az Ötv. 12. § (5) bekezdésében felsoroltakon kívül más nem tekinthet be.
(7) A zárt ülés jegyzőkönyvét és írásos anyagait az általános szabályok szerint - a nyilvános
ülés jegyzőkönyvétől - elkülönítve kell tárolni és megőrizni.
V. Fejezet

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETE
A képviselő
42. § (1) A képviselők névsorát az 1. függelék tartalmazza.
(2) A képviselők jogállására az Ötv. 19. § (1) bekezdése, a képviselők jogaira vonatkozó
rendelkezéseket az Ötv. 19. § (2) bekezdésének a) – e) pontjai tartalmazzák.
(3) A képviselő – az Ötv. 19. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározottakon túl – köteles
a) olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók
bizalmára,
b) felkérés alapján részt venni a képviselő-testületi ülések előkészítésében, valamint a
különböző vizsgálatokban,
c) bejelenteni, ha a Képviselő-testület vagy bizottságának ülésén, vagy egyéb
megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van,
d) a bizottsági, vagy képviselő-testületi ülésről történő távolmaradását – minimum három
órával az ülés megkezdését megelőzően – jelezni,
e) kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, ill. a különböző önszerveződő lakossági
közösségekkel,
f) bejelenteni, ha valamely ügyben személyesen érintett,
g) vagyonnyilatkozatát a törvényben meghatározott határideig benyújtani.
43. § (1) A képviselő, a bizottság nem képviselő tagja a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelően köteles megtartani a tudomására jutott állami és szolgálati titkot, valamint
köteles figyelembe venni az Alaptörvénynek, a Polgári Törvénykönyvnek és az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek a
vonatkozó szabályait.
(2) A képviselő titoktartási kötelezettsége megbízatásának lejárta után is fennáll.
44. § A polgármester egyes képviselőket bevonhat a döntések előkészítésébe, a különböző
szervekkel folytatott tárgyalásokba, a képviselő a Képviselő-testületnek javaslatot tehet arra,
hogy a képviselettel valamely képviselőt megbízzon.
Interpelláció, kérdés
45. § (1) Az interpelláció olyan felszólalás, melynek tárgya szoros kapcsolatban kell hogy
álljon az Önkormányzat hatáskörének ellátásával, illetőleg annak valamely - az
Önkormányzat irányítása alá tartozó - szervezet hatáskörébe kell tartoznia.
(2) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik, és külön dönt
erről - vita nélkül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel - a Képviselő-testület is.
(3) A kérdés, az Önkormányzat hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, döntési,
előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozódás.
(4) A kérdésre adott válasz elfogadásáról nem dönt a Képviselő-testület.
(5) A kérdéssel és interpellációval kapcsolatos szabályok a következők:
a) a képviselők kérdéseiket, interpellációikat szóban vagy írásban a képviselő-testületi
ülésen a napirendek megtárgyalását követően tehetik meg,
b) nem tekinthető interpellációnak a korábban már megválaszolt és a Képviselő-testület által
elfogadott ismételt képviselői kérdés, amennyiben azzal kapcsolatban újabb körülmény nem
merült fel,
c) ha az interpelláció benyújtására már a Képviselő-testület ülését megelőzően legalább 3
nappal sor került, úgy arra az ülésen érdemben válaszolni kell,

d) az interpelláció tárgyának kivizsgálásába be lehet vonni az interpelláló képviselőt is,
továbbá a Képviselő-testület az interpelláció alapján részletesebb vizsgálatot is elrendelhet,
ezzel megbízhatja a polgármestert, valamely bizottságot, illetőleg ad hoc bizottságot,
e) a Képviselő-testület hozzájárulhat ahhoz, hogy az interpellációra 15 napon belül írásban
adjanak választ, e válasz másolatát egyidejűleg minden képviselőnek meg kell küldeni,
testületi elfogadásáról a következő ülésen kell dönteni.
VI. Fejezet
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI
A bizottságok szervezete
46. § (1) A Képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében bizottságokat
hoz létre.
(2) A Képviselő-testület a bizottságok taglétszámáról, összetételéről, feladatköréről a
megalakításukkor dönt, azonban szükség esetén bármelyik képviselő indítványára azt
módosíthatja.
(3) A bizottságok mellérendeltségi viszonyban állnak egymással.
(4) A Képviselő-testület állandó bizottságainak elnevezését, a bizottságok feladat- és
hatáskörét e rendelet 1. melléklete, a bizottsági tagok névsorát a 2. függeléke tartalmazza.
A bizottságok működése
47. §. (1) A bizottság szükség szerint ülésezik.
(2) A bizottsági ülések lehetőleg minden hónap 2. hétfőjére essenek, kivéve a határidős és
halaszthatatlan napirendek miatt összehívott üléseket.
(3) A bizottság ülését az elnök hívja össze úgy, hogy az érdekeltek a meghívót és az
előterjesztéseket legalább az ülés előtt 5 nappal megkapják.
(4) Minden bizottság ülésére az összes képviselőnek kell meghívót küldeni.
(5) A bizottságot 15 napon belüli időpontra össze kell hívni a polgármester, az alpolgármester,
a bizottsági tagok 1/3-ának - napirendi javaslatot is tartalmazó - indítványára.
(6) A bizottságok elnökei megállapodhatnak adott téma együttes ülés keretében történő
tárgyalásáról is.
(7) Abban az esetben, ha több bizottság összevont ülést tart, az egyes napirendekről különkülön szavaznak és a határozatképesség is külön-külön vizsgálandó.
48. § (1) A bizottság működésének ügyviteli feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
(2) A bizottság képviselő és külsős tagjainak minden olyan írásos anyagot meg kell kapniuk,
ami a döntéshozatalhoz szükséges.
49. § (1) A bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a bizottság megválasztott tagjainak
több mint a fele jelen van. A határozat hozatalára a képviselő-testületre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
(2) A bizottsági döntés előterjesztője a Képviselő-testület felé a bizottság elnöke, távollétében
pedig az általa kijelölt személy vagy felkért szakértő.
50. § (1) A bizottság tagjai a bizottság ülésein kötelesek részt venni. Amennyiben a tag az
éves bizottsági ülések számának a felén nem vett részt, úgy a bizottság elnökének javaslata
alapján a Képviselő-testület a bizottsági tagságát megszüntetheti.

(2) A bizottsági ülések időpontjáról, a tárgyalandó napirendről a polgármestert,
alpolgármestert és a jegyzőt legalább 2 munkanappal korábban értesíteni kell.
51. § (1) A bizottság ülése nyilvános, azt a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a
bizottság egyik képviselő-testületi tagja vezeti.
(2) A zárt ülésre a képviselő-testületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(3) A bizottság ülésén tanácskozási joggal vesz részt a jegyző vagy a Polgármesteri
Hivatalban dolgozó, általa megbízott köztisztviselő.
52. § (1) A bizottság feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben általában egyszerű
szótöbbséggel dönt.
(2) A bizottság elnökét és tagjait a bizottság döntései kötik. A bizottsági ülésen
megfogalmazott kisebbségi véleménynek a képviselő-testületi ülésen helyt kell adni.
(3) A bizottság döntéseinek kiadmányozója az elnök.
(4) A bizottság által hozott határozatok jelölése:
„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
……………………………(elnevezésű) Bizottságának
„.../... (sorszám/évszám) …(hónap) … (nap) Határozata.”
53. § (1) Ha a bizottság átruházott hatáskörben önkormányzati döntést hoz, az ülésről
jegyzőkönyvet kell készíteni. Egyéb esetekben a bizottság üléséről emlékeztető készül.
(2) A jegyzőkönyvet, emlékeztetőt a bizottság elnöke és a jegyző írja alá.
(3) A bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv 1 példányát a jegyző megküldi a Pest Megyei
Kormányhivatalnak.
54. § A bizottsági döntések végrehajtásáról, továbbá a működésükhöz szükséges szakmai,
technikai és adminisztrációs feltételek biztosításáról - a Polgármesteri Hivatal útján - a jegyző
gondoskodik.
55. § (1) A bizottságok működésük további részletes szabályait maguk határozzák meg.
(2) A bizottság működésére vonatkozó rendelkezéseket - a jelen rendeletben foglaltakon túl az Ötv. 23. § (1) és (3) bekezdése, a 24. § (1) bekezdése, a 25. § (1) és (2) bekezdése, a 26. §a és a 27. §-a tartalmazza.
VII. Fejezet
A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTER
A polgármester
56. § A polgármester a település választópolgárai által közvetlenül megválasztott
önkormányzati tisztségviselő, megbízatását főállásban tölti be.
57. § (1) A polgármester jogállására vonatkozó rendelkezéseket - a jelen rendeletben
foglaltakon túl - az Ötv. 32-35. §-ai, valamint a Pttv. rendelkezései tartalmazzák.
(2) A polgármesternek az Ötv. 35. §-ában meghatározottakon túli további feladatai:
a) képviseli az Önkormányzatot,
b) kapcsolatot tart a választópolgárokkal, valamint a helyi társadalmi és egyéb
szervezetekkel,
c) fogadóórát tart,

d) nyilatkozik a sajtónak.
58. § (1) A Képviselő-testület az alábbi hatáskörök gyakorlását ruházza át a polgármesterre:
a)
az éves tervben szereplő feladatok végrehajtása során – a tervben
meghatározott mértékig – kötelezettséget vállalhat, szerződést írhat alá,
b)
az éves tervben nem szereplő rendkívüli feladatok megoldására kötelezettséget
vállalhat 500.000,-Ft összeghatárig, melynek kimerülésekor a Képviselő-testület
határoz a keret újbóli megnyitásáról.
c)
a Képviselő-testület szociális feladatai közül – átruházott hatáskörben – dönt a
temetési segélyekről, valamint a köztemetésről.
(2) A polgármester külön utasításban, saját hatáskörben szabályozza a polgármesteri feladatés hatáskör tekintetében a kiadmányozás rendjét.
Az alpolgármester
59. § (1) A Képviselő-testület tagjaiból választott egy fő alpolgármester társadalmi
megbízatásban, a polgármester irányításával látja el feladatait.
(2) Az alpolgármesternek a polgármester által meghatározott feladatköre az alábbi:
a) a testületi ülések működési feltételeinek megteremtésében való részvétel,
b) a képviselők és a bizottsági tagok munkájának segítése,
c) közreműködés a testületi döntések tervezeteinek elkészítésében,
d) közreműködés a döntések végrehajtásának megszervezésében, ellenőrzésében,
e) együttműködés a társadalmi szervezetekkel, különösen a lakosság önszerveződő
közösségeivel.
(3) A polgármestert közvetlenül megillető jogosítványokat az alpolgármester csak a
polgármester tartós akadályoztatása esetén, helyettesítési jogkörében gyakorolja.
VIII. Fejezet
A JEGYZŐ ÉS AZ ALJEGYZŐ
60. § (1) A Képviselő-testület az Ötv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével
jegyzőt nevez ki.
(2) A jegyző feladat- és hatásköreire a vonatkozó hatályos jogszabályok, valamint az Ötv. 36.
§ (2) bekezdése az irányadó.
(3) A jegyző jelen rendelet 62. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően
a) rendszeresen tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek, a bizottságoknak, a
polgármesternek az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról,
b) a polgármester irányításával előkészíti a Képviselő-testület, a bizottságok elé kerülő
előterjesztéseket, illetőleg állást foglal azok jogszerűsége tekintetében,
c) tájékoztatja a Képviselő-testületet a Polgármesteri Hivatal munkájáról és az
ügyintézésről,
d) gondoskodik a települési önszerveződő közösségek, érdekképviseleti szervek megfelelő
tájékoztatásáról, kérésükre teremhasználatot engedélyez, és kielégíti a korlátozott terjedelmű
sokszorosítási igényeiket,
e) javaslatot tesz az Önkormányzat döntéseinek felülvizsgálatára,
f) gondoskodik az SZMSZ, valamint mellékleteinek naprakészen-tartásáról.

61. § (1) A Képviselő-testület a jegyző javaslatára – a jegyző kinevezésére vonatkozó
hatályos jogszabályok szerint – aljegyzőt nevez ki határozatlan időre a jegyző helyettesítésére,
a jegyző által meghatározott feladatok ellátására.
(2) A jegyző jogkörét távollétében az aljegyző gyakorolja, akadályoztatása esetén az aljegyző
helyettesíti.
IX. Fejezet
A POLGÁRMESTERI HIVATAL
62. § (1) A Képviselő-testület az Ötv. 38. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően önálló
hivatalt hoz létre Kakucs Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala elnevezéssel.
(2) A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítését, feladatköreit, ügyfélfogadási rendjét,
alaptevékenységét a Hivatali Ügyrend tartalmazza. (SZMSZ 2. melléklete)
63. § (1) A Polgármesteri Hivatal a Kakucsi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Kakucsi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzatok) munkáját az
alábbiak szerint segíti:
a) közreműködik a nemzetiségi önkormányzatok költségvetési tervezetének, költségvetési
beszámolóinak, valamint a költségvetési koncepciójuk tervezetének az elkészítésében,
b) a nemzetiségi önkormányzatok elnökének közreműködésével a testületi ülések meghívóit
elkészíti, a meghívókat - a testület ülésének napját megelőzően legalább 5 nappal –
kikézbesítteti,
c) a nemzetiségi önkormányzatok üléséről a jegyzőkönyvet elkészíti és továbbítja a Pest
Megyei Kormányhivatalnak,
d) a nemzetiségi önkormányzatok jegyzőkönyveit, határozatait nyilvántartja, irattározza.
(2) A Polgármesteri Hivatal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a
nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának - az államháztartáson belülről származó
pénzeszközök vonatkozásában - a végrehajtó szerve, külön megállapodás szerint.
X. Fejezet
A LAKOSSÁGGAL VALÓ KAPCSOLATI FORMÁK
Közmeghallgatás
64. § (1) A Képviselő-testület évente legalább egyszer az Ötv. 13. §-ában foglalt rendelkezés
szerint közmeghallgatással egybekötött testületi ülést tart.
(2) A közmeghallgatáson a polgármester tájékoztatja a lakosságot az aktuális feladatokról,
beszámol az előző évi fejlesztési feladatok végrehajtásáról és vázolja a tárgyévi feladatokat.
(3) A közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülés időpontját – annak megtartása
előtt 8 nappal - a helyben szokásos módon ki kell hirdetni.
(4) Az ülést a polgármester vezeti, azon részt vesznek a képviselők és a jegyző is.
(5) A település lakossága számára lehetővé kell tenni, hogy kérdéseit, javaslatait a
közmeghallgatás előtt és alatt írásban és telefonon, valamint az ülésen szóban is megtehesse.
(6) A közmeghallgatásról, az elhangzott kérdésekről, javaslatokról jegyzőkönyv készül.
(7) Amennyiben az elhangzott kérdés a helyszínen érdemben nem válaszolható meg, úgy az
írásbeli választ - 15 napon belül - a kérdés felvetőjének meg kell küldeni.
(8) Az elhangzott javaslatra vonatkozó intézkedésről - ha a helyszínen érdemben válasz nem
adható - a javaslattevőt a polgármester 15 napon belül tájékoztatja.

Nyilvánosság
65. § (1) A Képviselő-testület a közérdeklődésre számot tartó döntéseket, információkat a
Kakucsi Lapozgató elnevezésű, évente 3 alkalommal, 1100 példányban megjelenő helyi
lapjában közzéteszi.
(2) A Kakucsi Lapozgató felelős kiadója a Pressman Nyomdaipari és Kereskedelmi Betéti
Társaság (2371 Dabas, Rozmaring u. 22.). Felelős szerkesztőjét határozattal a Képviselőtestület jelöli ki határozatlan időre.
(3) A Képviselő-testület a községben elhelyezett hirdetőtábláin és a kakucs.hu weboldalon
keresztül minden, a lakosság számára fontos információt közöl az állampolgárokkal. A honlap
szerkesztéséért a jegyző a felelős.
A helyi népszavazás és népi kezdeményezés
66. § (1) A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben az vehet részt, aki - Kakucs
községben - az önkormányzati választáson választójogosult.
(2) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti az Ötv. 47. § (1) bekezdésének
a) – c) pontjaiban meghatározottakon kívül a község választópolgárainak 15%-a.
(3) A Képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet a
választópolgárok legalább 5%-a indítványozott.
(4) A helyi népszavazás és a helyi népi kezdeményezés tekintetében a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény 133-148/A. §-aiban, valamint az Ötv. 45-50. §-aiban foglalt
rendelkezések az irányadóak.

XI. Fejezet
AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA
67. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves költségvetését a mindenkori - az állam
költségvetéséről és az államháztartás szabályairól szóló törvény, valamint egyéb hatályos
jogszabályok alapján - rendeletben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetése az államháztartás része, ahhoz teljes pénzforgalmával
kapcsolódik.
68. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról rendeleti
formában dönt.
XII. Fejezet
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI PROGRAMJA
69. § (1) A Képviselő-testület a megbízatásának időtartama alatt a gazdasági program alapján
működik.
(2) A gazdasági program tervezetének elkészítéséről, valamint a Képviselő-testület elé
terjesztéséről a polgármester gondoskodik.
(3) A gazdasági program tervezetének elkészítésében a polgármestert a Pénzügyi és
Falufejlesztési Bizottság segíti.

XIII. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
70. § (1) Az SZMSZ a kihirdetése napján lép hatályba, s egyidejűleg hatályát veszti a 9/2011.
(VII. 29.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 16/2011. (XII. 13.) önkormányzati
rendelet.
(2) Az SZMSZ hatályosulását a Jogi és Szociális Bizottság a jegyző közreműködésével
figyelemmel kíséri és szükség esetén kezdeményezi annak módosítását.
(3) Az SZMSZ a mellékleteivel együtt bárki számára megtekinthető a Polgármesteri
Hivatalban ügyfélfogadási időben és a www.kakucs.hu weboldalon.
(4) Ezen rendelet a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára
történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A rendelet kifüggesztéséért a jegyző a felelős.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző
Az SZMSZ 1. melléklete

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK ELNEVEZÉSE,
LÉTSZÁMA, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
A Képviselő-testület állandó bizottságainak elnevezése, létszáma:
1) Jogi és Szociális Bizottság, 3 fő,
2) Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság, 5 fő,
3) Társadalmi és Kulturális Bizottság, 7 fő.
A Képviselő-testület állandó bizottságainak feladat- és hatásköre:
1) A Jogi és Szociális Bizottság alapvető feladata a település és a Képviselő-testület
működését szabályozó rendszerek és dokumentumok elkészítésének koordinálása, a szociális
jellegű feladatok ellátása, a rászoruló csoportokkal kapcsolatos intézkedések kidolgozása és
az esélyegyenlőség megvalósítása.
A Bizottság továbbá:
a) Gondoskodik a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítéséről, ellenőrzi bevezetését,
az ezzel kapcsolatos módosító észrevételeit megteszi.
b) Ügyrendi vitákban állást foglal.
c) Helyi rendeletek elkészítésében állást foglal, közreműködik, javaslatot tesz, ellenőrzi a
Képviselő-testület rendeleteinek, határozatainak végrehajtását.
d) Gondoskodik a Képviselő-testület titkos választásainak előkészítéséről, lebonyolításáról.
e) A polgármester bérfejlesztésére esetenként javaslatot készít, és azt a Képviselő-testület
elé terjeszti.
f) Elkészíti az éves munkatervet.
g) Elvégzi a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát.

h) Részt vesz minden kakucsi lakos, ezen belül a legjobban rászoruló emberek
életkörülményeinek javításában.
i) A segélyezés vonatkozásában gyakorolja a Képviselő-testület által átruházott
hatásköröket.
j) Javaslatot tesz az egészségügyi intézmények működtetésének javítására.
k) Kutatja a munkalehetőségeket, koordinációt vállal lehetőségeihez mérten a munkahelyteremtésben, folyamatosan felméri a területen megüresedő állásokat, kapcsolatot teremt más
Önkormányzatokkal.
l) Figyelemmel kíséri a lakosság alapellátását, javaslatot tesz annak jobbítására.
m) Folyamatosan felülvizsgálja a község közbiztonsági helyzetét, valamint annak javítására
javaslatot tesz a Képviselő-testület felé, illetőleg az ezirányú testületi döntések végrehajtását
ellenőrzi,
n) Jogosult az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló
kezdeményezés kivizsgálására,
o) Jogosult a lobbista meghallgatására, ha a lobbista kezdeményezte a meghallgatást.
2) A Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság alapvető feladata a település pénzügyi életének
nyomon követése, a költségvetés kidolgozása és a biztonságos működés felügyelete, a
közterületek gondozása, településfejlesztés és a környezetvédelem koordinálása.
A Bizottság továbbá:
a)
Döntésre előkészíti és – a könyvvizsgáló és a pénzügyi ügyintézők bevonásával
– megfelelő szakmai tartalommal látja el Kakucs község költségvetését, előkészíti a
költségvetés szükség szerinti módosítását és folyamatosan ellenőrzi a pénzügyi
mozgásokat, a pénzügyi döntések végrehajtását.
b)
A helyben kivetendő adókra tervezetet készít a lakosság teherbíróképességének felmérése, külső javaslatok meghallgatása alapján, valamint
informálódik, kapcsolatot teremt más (környező) önkormányzatokkal az ott kivetett,
vagy kivetésre tervezett helyi adók mértékét illetően.
c)
Figyelemmel kíséri az országos gazdasági helyzetet, a realizálódott inflációk
tükrében javaslatot tesz a már bevezetett helyi adók, étkezési és közüzemi díjak
módosítására.
d)
A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásán kívül az összes önkormányzati
intézmény egyedi gazdálkodását is figyelemmel kíséri, elemzi és szükség szerint
takarékossági javaslatokat dolgoz ki és terjeszt a Képviselő-testület felé.
e)
Folyamatosan közreműködik a pénzügyi ellenőrzésnél, önállóan is végez
ellenőrzést, jegyzőkönyvet készít, az észlelt hibákra, hiányosságokra rámutat,
javaslatot tesz, útmutatást ad a hatékonyabb munkavégzéshez.
f)
Keresi és véleményezi a befektetési lehetőségeket és vállalkozásokat.
g)
Állást foglal a község területrendezési ügyeiben, gondoskodik koncepcionális
fejlesztési tervek kidolgozásáról.
h)
Az esetleges telekparcellázások ütemezését véleményezi, új utca nyitását
kezdeményezi.
i)
Javaslatot tesz – előzetes számítások alapján – új közműépítések indítására
(útépítés, vízelvezetés, járdaépítés).
j)
Javaslatot tesz köztisztasági, környezetvédelmi intézkedések kidolgozására.
k)
Véleményezi a község belterületét meghatározó középületek, üzletházak
tervdokumentációit.
l)
Javaslatokat dolgoz ki a település közterületeinek használatára, gondozására,
hasznosítására.

3) A Társadalmi és Kulturális Bizottság alapvető feladata az oktatás, a kultúra, az ifjúság,
a sport és a nemzetiségek ügyeinek koordinálása, koncepciók kidolgozása.
A Bizottság továbbá:
a)
Jelentést, beszámolót vitat meg az oktatási és kulturális intézmények
munkájáról.
b)
Figyelemmel kíséri az oktatási és kulturális intézmények személyi feltételeinek
alakulását.
c)
Megvitatja, majd a Képviselő-testületnek jóváhagyásra ajánlja az intézmények
éves programját.
d)
Közvetíti az intézmények felé azt a községi igényt, amely befolyásolhatja az
intézmények arculatát és a benne folyó tartalmi munka minőségét.
e)
Véleményezi a vezetői pályázatokat.
f)
A község kulturális életével kapcsolatos tevékenységet koordinálja és ellenőrzi.
g)
Jelentést, beszámolót vitat meg a sportcélú intézmények munkájáról.
h)
Koncepciót dolgoz ki a település sportéletének fejlesztésére, színesítésére.
i)
Kapcsolatot
tart
a
település
sportköreivel,
sportegyesületeivel,
szakosztályaival.
j)
A község ifjúsági és sportéletével kapcsolatos tevékenységet koordinálja és
ellenőrzi.
k)
Kidolgozza a település sportlétesítményeinek használati rendjét.
l)
A nemzetiséget érintő ügyeket megvitatja, javaslatot tesz a Képviselő-testület
felé, a nemzetiséghez kapcsolódó önkormányzati döntések végrehajtását ellenőrzi.

Az SZMSZ 2. melléklete
KAKUCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
ÜGYRENDJE
Kakucs Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
(továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) bekezdésének a) pontja, valamint a 38. § (1) bekezdése alapján
meghatározza az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására a Polgármesteri
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Ügyrendjét.
Ennek megfelelően a Hivatal Ügyrendje a következő:
I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ
A HIVATAL JOGÁLLÁSA
1. A Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete által létrehozott hivatal
a) megnevezése: Kakucs Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
b) székhelye: 2366 Kakucs, Fő u. 20.
2. A Képviselő-testület által létrehozott, a polgármester által irányított és a jegyző által
vezetett Hivatal önálló jogi személy.

A HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA
1. Az egységes Hivatal két belső szervezeti egységre tagozódik, nevezetesen az igazgatásiés adócsoportra, valamint a pénzügyi csoportra. A belső szervezeti egységek (csoportok) élén
nem áll csoportvezető.
2. A Hivatal létszáma: 12 fő főállású dolgozó, melyből 10 fő köztisztviselő, 2 fő fizikai
alkalmazott.
A HIVATAL FELADATA
1. A Hivatal általános feladatai:
1) Biztosítja az Önkormányzat és Képviselő-testülete, ill. ennek szervei működésével
kapcsolatos tennivalókat, így különösen:
a) döntésre előkészíti az önkormányzati rendeleteket a Képviselő-testület által kidolgozott
koncepció alapján, a Képviselő-testület elé kerülő és a hivatal beszámolási, tájékoztatási,
jelentési kötelezettségi körébe tartozó előterjesztéseket;
b) törvényi felhatalmazás alapján gyakorolja a hatósági jogköröket;
c) irányítja, szervezi, koordinálja a választási, népszavazási, népszámlálási munkák
lebonyolításával, ill. a közmeghallgatás és más települési fórumok megrendezésével
kapcsolatos feladatok ellátását, a Képviselő-testület összehívásával, az ülések előkészítésével
és lebonyolításával, a képviselők, a bizottságok munkájával összefüggő tennivalókat, a
tisztségviselők hivatali tevékenységével kapcsolatos programjait.
2) Biztosítja a Képviselő-testület rendeleteinek, határozatainak mind szélesebb körben történő
megismertetését.
3) Összehangolja a lakossági jogpropagandát és tájékoztatást, így különösen:
a) figyelemmel kíséri, hogy a településen élő állampolgárok jelentős részét vagy egészét
érintő jogszabályokról az érintettek valamilyen formában rendszeresen tájékoztatást kapjanak,
b) meghatározza és naprakészen működteti a helyben szokásos közhírré tételi eszközöket,
c) külön kialakított munkarend szerint működteti az ügyfélszolgálatot, fejleszti és bővíti
szolgáltatásait.
A HIVATAL JEGYZŐJE
1. A jegyző törvényben megfogalmazott feladata az Önkormányzat működésével
kapcsolatos teendők ellátása, szervezése, összehangolása.
1) Ennek megfelelően különös figyelmet fordít:
a) munkatársaival együtt a testületi ülések biztosítására,
b) segítséget nyújt a külső előadók előterjesztéseinek elkészítéséhez, a határozati javaslatok
kimunkálásához,
c) gondoskodik a nyilvános testületi ülések széleskörű közhírré tételéről.
2) Figyelemmel kíséri az ülések lefolyását, a határozathozatalt, az intézkedéseket. A
törvényességi észrevételezési jogának gyakorlásával elősegítve már az előkészítés
időszakában igyekszik megszervezni a törvényességi kontroll érvényesülését.
2. A jegyző gyakorolja hatáskörét, dönt hatósági ügyekben:
a)
eljár egyrészt saját, másrészt átruházott (kapott) jogkörében,
b)
szervezi a polgármesteri hatáskörbe tartozó közigazgatási ügyek döntés-előkészítő
munkáját,
c)
biztosítja a képviselő-testületi, bizottsági, polgármesteri hatáskörbe tartozó
közigazgatási, önkormányzati hatósági ügyek döntés-előkészítéséhez szükséges szakmai
segítséget.

3. A jegyző törvényi rendelkezésből adódóan felelős a hivatali szervezet eredményes
működéséért:
a) gyakorolja a munkáltatói jogkört a hivatal köztisztviselői tekintetében, rendszeresen
értékeli a köztisztviselők munkáját,
b) szervezi a hivatali szervezetben dolgozó köztisztviselők rendszeres továbbképzését, segíti a
dolgozók önképzését, a jó munkahelyi légkör kialakítását,
c) felelős a belső ügyvitel, ügyfélfogadás, ügykezelés megszervezéséért, az irat- és
adatvédelem biztosításáért,
d) a korszerű munkavégzés technikai feltételeinek állandó szem előtt tartásával – a jó gazda
gondosságával – igyekszik megteremteni a tervszerű, gyors (egy segítőkész és fegyelmezett
közösségre, illetőleg a feladatok elvégzésének következetes számonkérésére épülő) ügyfélcentrikus ügyintézést.
A HIVATAL KÖZTISZTVISELŐI
Minden dolgozó:
1) köteles a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Hivatal Ügyrendjét és a saját munkaköri
leírását alaposan megismerni, a hivatali munkaértekezleten és más szakmai megbeszéléseken
a végzett munkájáról - munkaköri leírás alapján - számot adni,
2) köteles hozzájárulni a hivatal tervszerű szakmai munkájához, így különösen
a) felelős a feladatkörét érintő önkormányzati rendeletek, határozatok, vezetői utasítások
végrehajtásáért,
b) köteles segíteni a Képviselő-testület, képviselők, a bizottságok, a tisztségviselők munkáját,
részükre a szükséges érdemi felvilágosítást megadni és az anyagokat rendelkezésükre
bocsátani,
3) köteles saját munkáját körültekintően megszervezni, így többek között
a) vezeti naponta és rendszeresen a jelenléti ívet,
b) a jegyző külön rendelkezése alapján évente megtervezi rendes szabadsága igénybevételét,
c) haladéktalanul közli a rendkívüli távollétének okát, betegsége esetén soron kívül eljuttatja
vezetőihez a távollétre vonatkozó igazolásokat,
d) személyi és nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokat késlekedés nélkül
bejelenteni vezetőinek,
4) részt vesz az iratrendezési és iratselejtezési munkákban, pontosan megismeri és betartja az
ügykezelési szabályokat,
5) a szakterületét érintő jogszabályokat, jogi iránymutatásokat, körleveleket, jogirodalmat
összegyűjti, megismeri, munkája során felhasználja,
6) munkáját köteles takarékosan, gazdaságosan, a „jó gazda” módjára végezni, s ekként
kezelni a rendelkezésre bocsátott iratokat, anyagokat. A telefon, telefax, sokszorosítók,
számítógép és más technikai eszközök igénybevétele során az ezekre vonatkozó külön
szabályokat megtartja, úgyszintén a biztonságos munkavégzést elősegíteni hivatott
tűzvédelmi, munkavédelmi szabályok előírásait,
7) felelős a munkavégzés céljából rendelkezésére bocsátott helyiség (iroda) rendjéért, a leltári,
felszerelési tárgyak megóvásáért,
8) az írásban rögzített munkaköri tennivalókon kívül ellátja mindazokat a feladatokat,
amelyekkel a jegyző, illetőleg a jegyző közreműködésével a polgármester megbízza.
II.
A HIVATAL MŰKÖDÉSE
HIVATALI MUNKAKAPCSOLATOK

A Hivatali munkakapcsolatok
1) A Hivatalban
a) a polgármester intézkedésben szabályozza a feladatkörébe tartozó ügyek kiadmányozási
rendjét,
b) a jegyző intézkedésben szabályozza a feladatkörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjét,
a Hivatal működésének egyéb szabályait.
2) A Hivatal csoportjai kötelesek feladataik ellátása során egymással együttműködni. Az
együttműködés során kötelesek:
a) tevékenységüket összehangolni,
b) az egymás közötti megkereséseket határidőben és szakszerűen intézni,
c) több területet érintő testületi határozatok végrehajtását összehangolni.
3) A polgármester államigazgatási és hatósági jogkörével kapcsolatban a Hivatal
közreműködik:
a) a polgármester államigazgatási feladat- és hatáskörének ellátásában, valamint az országos
államigazgatási feladatainak helyi végrehajtásában,
b) honvédelmi, polgári-védelmi, katasztrófa-elhárítási ügyekben.
4) A jegyző feladat- és hatáskörével kapcsolatban a Hivatal intézi:
a) az Önkormányzat működésével összefüggő feladatokat,
b) a jegyző államigazgatási és hatósági jogkörét.
5) A Hivatal gyakorolja a jegyző megbízásából a törvény vagy kormányrendelet alapján a
jegyzőre átruházott – külön jegyzői intézkedésben meghatározott – első fokú hatósági
jogköröket.
2. A munkáltatói jogok gyakorlása
A Hivatal köztisztviselői tekintetében a munkáltatói jogkört a jegyző gyakorolja. (Az Ötv. 36.
§ (2) b) pontjában szabályozott esetekben a polgármester egyetértése szükséges.)
3. A Hivatal irányítása
A polgármester irányító jogkörében az Ötv. 35. § (2) a) pontja alapján az alábbiak szerint
határozza meg a Hivatal feladatait az Önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések
előkészítésében és végrehajtásában:
a)
a testületi ülések anyagainak leadásához jelöljék meg a dolgozók azt a
határnapot, melynek letelte után az ülésre szóló meghívó és az ülés anyaga még
időben kiküldhető,
b)
a testületi előterjesztések elkészítéséhez – külső előadók esetén – a
Hivatal érintett dolgozója adjon szakmai segítséget és információt,
c)
elő kell segíteni, hogy az előterjesztések az SZMSZ-ben
megfogalmazott alaki és tartalmi követelményeknek megfeleljenek,
d)
a kiküldött anyagokból tűnjön ki, hogy a jegyző törvényességi
szempontból áttekintette azokat,
e)
a Hivatal bármilyen, az álláspontját rögzítő szakmai kiegészítést
terjeszthet a Képviselő-testület és a bizottságok elé a jegyző nevében,
f)
a képviselő-testületi és bizottsági határozatokról készült és a
felelősöknek a törvényes határidőn belül megküldött kivonat, s a
rendelkezésekről készült nyilvántartás alapján a Hivatal koordinálja a
végrehajtást, összegzi a tapasztalatokat, melyekről a jegyző ad jelentést a
polgármesternek.
4. A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

1) A Hivatal dolgozóinak munkaideje heti 40 óra, az alábbiak szerint:
2) A munkarend:
Hétfő
8,00 – 18,00
Kedd
8,00 – 16,00
Szerda
8,00 – 16,00
Csütörtök
8,00 – 16,00
Péntek
8,00 – 14,00
3) A munkarendtől való eltérést – indokolt esetben – a jegyző rendelhet el, ill.
engedélyezhet.
4) A Hivatal és azon belül a jegyző ügyfélfogadási rendje:
Hétfő
8,30 – 18,00
Szerda
8,30 – 16,00
Péntek
8,30 – 12,00
5) A polgármester, és az alpolgármester havonta egy alkalommal - előzetes egyeztetés
alapján - tart félfogadást. A félfogadás időpontját a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
6) A jegyző gondoskodik arról, hogy az irodák bejárati ajtaján az ügyfelek tájékoztatást
kapjanak az eljáró ügyintéző nevéről, beosztásáról.
5. A kiadmányozás rendje:
1) A Hivatal képviseletében a saját feladat- és hatáskörében a kiadmányozási jogot a jegyző
gyakorolja. Kiadmányozási jogát az ügyintézőkre átruházhatja.
2) Hatósági ügyintézés során, egyedi hatósági ügyekben az eljáró köztisztviselő-ügyintézők
közül
a) kiadmányozás illeti meg az anyakönyvvezetőt,
b) valamennyi ügyintéző bocsáthat ki idézést, meghívót, hiánypótlásra felhívást.
6. Ügyvitel, ügykezelés, irattározás, iratvédelem:
1) Az ügyiratok, kiadmányok útja és időbeosztása naponta általában
a) 9,00 óráig a küldemények elosztása
b) 10,00 óráig az ügyiratok elosztása, szignálása,
c) 13,00 óráig az ügyiratok nyilvántartásba vétele,
d) 14,00 óráig a napi küldemények postázására történő átvitele, az iktatott iratok elosztása,
e) 14,30 óráig postázás.
2) A legfontosabb ügykezelési mozzanatok:
a) Az érkezett küldeményeket a jegyző bontja fel, és osztja el a belső csoportok között
közvetlen ügyintézőre szignálással.
3) Az ügyiratkezelés felügyelete:
a) a felügyeletet a jegyző gyakorolja,
b) a jegyző negyedévente, az iktató havonként köteles ellenőrizni és kézjegyével ellátni az
iktatókönyvet,
c) a nyilvántartásba vétel érkezési sorrendben, a főszámra, alszámra, gyűjtőszámra tagozódó
elektronikus iktatóprogramban történik, a név- és tárgymutatózás mellett és az iktatott
ügyiraton történő bélyegzéssel, az előadói ív felfektetésével fejeződik be,
d) a folyamatos ügyintézéshez szükséges iratok határidőzése az iktatón belül történik,
e) az irattári kivezetésnél és selejtezésnél irattári tervet kell alkalmazni.
7. A tervszerű munkavégzést segítő belső módszerek:
1) A polgármester vezetői értekezletet tart az önkormányzati, polgármesteri, jegyzői
feladatok teljesítésének áttekintése céljából.
2) A vezetői értekezleten részt vesznek:

a) a polgármester,
b) az alpolgármester,
c) a jegyző,
d) a polgármester által meghívott személyek.
3) A jegyző - a polgármester előzetes értesítése mellett - a Hivatal köztisztviselői részére
szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal (decemberben) munkaértekezletet tart az
éves munka értékelésére és az elkövetkezendő év főbb feladatainak meghatározása céljából.
4) A polgármester és a jegyző a közös feladatokat hetente hétfőn 9 órai kezdettel tartandó
megbeszélésen egyezteti.
8. A belső csoportok együttműködése:
1) A polgármester irányító és a jegyző konkrét vezetői utasítása nélkül is az együttműködés
tervszerűsége érdekében az alábbi területeket indokolt kiemelni:
a) az ügyviteli – ügykezelési munka közvetlen szervezését, vezetését a jegyző végzi, az
iktató munkáját a hatályos jogszabályok és szabályzatok előírásai szerint minden
köztisztviselő köteles segíteni,
b) minden köztisztviselő kötelessége, hogy meghatározott határidőre biztosítsa az
alapinformációkat, a pénzügyi terveket előkészítő iroda és dolgozók számára,
c) a jegyző kérésére a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról a végrehajtásért
felelős vagy a végrehajtás szervezésében érdekelt dolgozó köteles a megjelölt határidőre
alapos és a testületi jelentésben felhasználható információt adni, igény szerint akár írásban is,
d) minden köztisztviselő kötelessége, hogy a területi munkája során szerzett tapasztalatait az
ügyben érdekelt kollégája rendelkezésére bocsássa,
e) a rendelkezésre bocsátott eszközökről, pénzösszegekről, illetőleg azok felhasználásáról az
illetékes köztisztviselők a megállapított határidőig kellő gondossággal kötelesek elszámolni,
f) indokolt a rendszeres egyeztetés a hatósági eljárásban felhasználható adatok,
információk, bizonyítékok beszerzése során, illetőleg a jogerős határozatok végrehajtásában, a
koordinált hatósági ellenőrzésben és a lakossági tájékoztatásban.
9. Egyéb munkaszervezési feladatok:
1) Minden dolgozó folyamatos helyettesítéséről gondoskodni kell. Ennek megfelelően a
dolgozók munkaköri leírása tartalmazza a helyettesítés rendjét.
2) A polgármester saját személygépkocsi használatát biztosítja annak az ügyintézőnek,
akinek feladatai ellátásához indokolt.
3) Útiszámlát, elszámolást a kiszállást követő 30 napon belül be kell nyújtani aláírásra a
polgármesternek, de előtte a jegyzővel láttamoztatni kell.
4) A Hivatal dolgozói kötelesek a jelenléti ívet és a kiszállási naplót rendszeresen vezetni, a
jegyző pedig hetente áttekinteni, s azt kézjegyével a jelenléti íven igazolni.
5) A szabadság igénybevételének rendjét a jegyző által összeállított szabadságolási ütemterv
biztosítja.
10. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök megnevezése:
1) jegyző,
2) önálló döntéshozatali, illetve kiadmányozási joggal rendelkező ügyintéző,
3) pénztárosi feladatokat ellátó ügyintéző,
4) a gazdálkodás tekintetében ellenőrzésre jogosult, a számlák érvényesítését végző
ügyintéző, továbbá
5) a pénztárellenőri feladatokat ellátó ügyintéző.
11. Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek felsorolása:

A Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők tekintetében a képzettségi pótlékra jogosító
munkakörök és képzettségek az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
Munkakör

Képzettség megnevezése Képzettségi fokozat

Pénzügyi
ügyintéző
Polgári védelmi
ügyintéző
Személyügyi
ügyintéző
Szociális
ügyintéző

Mérlegképes könyvelő
Biztonságszervező
Személyügyi ügyintéző /
gazdálkodó
Szociális, gyermek- és
ifjúságvédelmi ügyintéző

Felsőfokú
Emeltszintű/középfokú
Felsőfokú
Emeltszintű/középfokú
Felsőfokú
Emeltszintű/ középfokú
Felsőfokú
Emeltszintű/középfokú

pótlék mértéke az
alapilletmény %-ában
40%
30%
40%
30%
40%
30%
40%
30%

III.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az Ügyrendet a Hivatal valamennyi köztisztviselőjének alaposan meg kell ismernie, ezért az
Ügyrend egy-egy példánya a jegyzőnél hivatali okmányként kezelendő. Az Ügyrend egy
hivatalos példányának naprakész állapotban tartásáról a jegyző gondoskodik
A Hivatal dolgozói a munkaköri leírás átvételekor névjegyükkel igazolják, hogy az Ügyrend
tartalmát megismerték és a munkaköri leírásuk egy példányát átvették.
Az Ügyrend a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként, annak hatályba lépése
napjától érvényes.

Az SZMSZ 3. melléklete
Az SZMSZ 8. §-ában foglaltak alapján az Önkormányzat a helyi Német Nemzetiségi
Önkormányzattal a nemzetiségi önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek
biztosítására az alábbi megállapodást köti:
„M e g á l l a p o d á s
amely létrejött Kakucs Község Önkormányzata, 2366 Kakucs, Fő utca 20. (továbbiakban:
Községi Önkormányzat) és Kakucs Község Német Nemzetiségi Önkormányzata, 2366
Kakucs, Fő utca 20. (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) között az alábbiakról:
1./ A Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei:
a) A Községi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére havonta igény szerint, de
legalább heti egy napon a feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel
felszerelt irodahelyiség használatát biztosítja.
b) A testületi ülések előkészítése

meghívók, előterjesztések előkészítése,

hivatalos levelezés,

testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása.
c) A testületi döntések és tisztségviselői döntések


előkészítése,

nyilvántartása,

ellátása,

sokszorosítása,

postázási feladatok.
d) A nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatban

nyilvántartási,

iratkezelési feladatok ellátása.
A fent felsorolt feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a Községi Önkormányzat viseli,
kivéve a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználatát.
2./ Költségvetés, gazdálkodás, beszámolás:
a) Részletes szabályozás a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint.
b) A Nemzetiségi Önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületének működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat
külön elemi költségvetésben kell tervezni, a gazdálkodásról önálló könyveket vezetni, és
önálló beszámolót kell készíteni.
Ennek érdekében a Nemzetiségi Önkormányzat részére

önálló fizetési számlát kell nyitni,

gondoskodni kell a törzskönyvi nyilvántartásba vételről,

gondoskodni kell adószám igényléséről.
Határidő:
2012. február 28.
Felelős:
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Községi Önkormányzat jegyzője
c) A költségvetési koncepció összeállítása előtt a Községi Önkormányzat jegyzője
(továbbiakban jegyző) a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével (továbbiakban elnök) áttekinti
a Nemzetiségi Önkormányzat következő évre vonatkozó

költségvetési feladatait,
 ehhez rendelhető kiadásait,
 bevételi forrásait, ezen belül
 az állami támogatást jogcímenként,

várható pénzmaradványt,

saját bevételeket,

átvételre tervezett pénzeszközöket.
d) Az éves költségvetési tervezet összeállításához a jegyző a költségvetési törvényből
adódóan mindenre kiterjedően részletes információt nyújt az elnök részére.
e) A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke írásban átadja a jegyzőnek, illetve a kijelölt
ügyintézőnek a költségvetés tervezetét.
f) A Nemzetiségi Önkormányzat határozattal fogadja el saját költségvetését.
g) A b) és c) pontokban rögzített feladatokat úgy hajtják végre a megjelölt személyek, hogy az
ÁHT szerinti határidő tartható legyen, azt megelőzően 10 nappal.
3./ A Községi Önkormányzat képviselete a Nemzetiségi Önkormányzat ülésein:
a) A nemzetiségi önkormányzat ülésein a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében
a jegyző, vagy az aljegyző vesz részt, és amennyiben törvénysértést észlel, jelzi.
b) A törvény által meghatározott nemzetiségi jogok:

kollektív nyelvhasználat,

oktatás, nevelés,

hagyományápolás és kultúra,


helyi sajtó,

esélyegyenlőség,

társadalmi felzárkózás,

szociális ellátás kérdéskörökben a nemzeti lakosságot érintő helyi
önkormányzati határozatot, rendeletet a képviselőtestület a Nemzetiségi
Önkormányzat egyetértésével alkotja meg.
c) A Nemzetiségi Önkormányzat ülésére az elnök külön kérésére a jegyző készíti elő a
határozat-tervezetet, de annak előterjesztése az elnök feladata.
d) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és
kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért a Községi Önkormányzat
felelősséggel nem tartozik.
4./ Előirányzatok módosítása:
Az előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a Nemzetiségi Önkormányzat testülete
dönthet az ÁHT 34. § (1) – (4) bekezdése értelmében.
5./ Éves zárszámadás
a) Az éves költségvetésről zárszámadást és határozat-tervezetet kell összeállítani.
b) A Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadását az elnök állítja össze a külön rendelkezés
szerinti tartalommal, a feladat végrehajtásához a jegyző segítséget nyújt.
6./ Egyéb gazdálkodási feladatok
a) A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve Kakucs Község
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala.
b) A számviteli „nyilvántartási és adatszolgáltatási” feladatait az Önkormányzat Gazdálkodási
Szabályzata szerint kell ellátni.
7./ A feladatellátás rendje:
a)
A Nemzetiségi Önkormányzat üléseit a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
távollétében elnökhelyettese hívja össze.
b)
A Nemzetiségi Önkormányzat meghívóit, jegyzőkönyveit az Polgármesteri
Hivatal nemzetiségi képviselő-testületi referense készíti el, illetve irattározza.
c)
A Nemzetiségi Önkormányzat jegyzőkönyvét a Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke írja alá.
d)
A Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt
személy köteles a jegyzőkönyvet, annak elkészítésétől számított 3 napon belül
hitelesíteni.
e)
A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a
tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási
feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja gondoskodik.
8./ Együttműködés egyéb területei:
A Községi Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat lehetőségeik keretén belül
együttműködnek, és elősegítik a nemzetiségi és etnikai jogok érvényesülését.
Dátum…………………………….
…………………………………………
Kakucs Községi Önkormányzat részéről
polgármester

……………………………………………….
Nemzetiségi Önkormányzat részéről
elnök”

Az SZMSZ 4. melléklete
Az SZMSZ 8. §-ában foglaltak alapján az Önkormányzat a helyi Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal a nemzetiségi önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek
biztosítására az alábbi megállapodást köti:
„M e g á l l a p o d á s
amely létrejött Kakucs Község Önkormányzata, 2366 Kakucs, Fő utca 20. (továbbiakban:
Községi Önkormányzat) és Kakucs Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata, 2366
Kakucs, Fő utca 20. (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) között az alábbiakról:
1./ A Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei:
a) A Községi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére havonta igény szerint, a
Nemzetiségi Önkormányzat működési rendjéhez igazodva Hétfőn: 8-12, Kedd: 8-16, Szerda:
13-16, Csütörtök: 8-16, Péntek: 8-12 napokon a feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai
eszközökkel felszerelt irodahelyiség használatát biztosítja.
b) A testületi ülések előkészítése

meghívók, előterjesztések előkészítése,

hivatalos levelezés,

testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása.
c) A testületi döntések és tisztségviselői döntések

előkészítése,

nyilvántartása,

ellátása,

sokszorosítása,

postázási feladatok.
d) A nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatban

nyilvántartási,

iratkezelési feladatok ellátása.
A fent felsorolt feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a Községi Önkormányzat viseli,
kivéve a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználatát.
2./ Költségvetés, gazdálkodás, beszámolás:
a) Részletes szabályozás a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint.
b) A Nemzetiségi Önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületének működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat
külön elemi költségvetésben kell tervezni, a gazdálkodásról önálló könyveket vezetni, és
önálló beszámolót kell készíteni.
Ennek érdekében a Nemzetiségi Önkormányzat részére

önálló fizetési számlát kell nyitni,

gondoskodni kell a törzskönyvi nyilvántartásba vételről,

gondoskodni kell adószám igényléséről.
Határidő:
2012. február 28.
Felelős:
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Községi Önkormányzat jegyzője

c) A költségvetési koncepció összeállítása előtt a Községi Önkormányzat jegyzője
(továbbiakban jegyző) a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével (továbbiakban elnök) áttekinti
a Nemzetiségi Önkormányzat következő évre vonatkozó

költségvetési feladatait,
 ehhez rendelhető kiadásait,
 bevételi forrásait, ezen belül
 az állami támogatást jogcímenként,

várható pénzmaradványt,

saját bevételeket,

átvételre tervezett pénzeszközöket.
d) Az éves költségvetési tervezet összeállításához a jegyző a költségvetési törvényből
adódóan mindenre kiterjedően részletes információt nyújt az elnök részére.
e) A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke írásban átadja a jegyzőnek, illetve a kijelölt
ügyintézőnek a költségvetés tervezetét.
f) A Nemzetiségi Önkormányzat határozattal fogadja el saját költségvetését.
g) A b) és c) pontokban rögzített feladatokat úgy hajtják végre a megjelölt személyek, hogy az
ÁHT szerinti határidő tartható legyen, azt megelőzően 10 nappal.
3./ A Községi Önkormányzat képviselete a Nemzetiségi Önkormányzat ülésein:
a) A nemzetiségi önkormányzat ülésein a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében
a jegyző, vagy az aljegyző vesz részt, és amennyiben törvénysértést észlel, jelzi.
b) A törvény által meghatározott nemzetiségi jogok:

kollektív nyelvhasználat,

oktatás, nevelés,

hagyományápolás és kultúra,

helyi sajtó,

esélyegyenlőség,

társadalmi felzárkózás,

szociális ellátás kérdéskörökben a nemzeti lakosságot érintő helyi
önkormányzati határozatot, rendeletet a képviselőtestület a Nemzetiségi
Önkormányzat egyetértésével alkotja meg.
c) A Nemzetiségi Önkormányzat ülésére az elnök külön kérésére a jegyző készíti elő a
határozat-tervezetet, de annak előterjesztése az elnök feladata.
d) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és
kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért a Községi Önkormányzat
felelősséggel nem tartozik.
4./ Előirányzatok módosítása:
Az előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a Nemzetiségi Önkormányzat testülete
dönthet az ÁHT 34. § (1) – (4) bekezdése értelmében.
5./ Éves zárszámadás
a) Az éves költségvetésről zárszámadást és határozat-tervezetet kell összeállítani.
b) A Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadását az elnök állítja össze a külön rendelkezés
szerinti tartalommal, a feladat végrehajtásához a jegyző segítséget nyújt.
6./ Egyéb gazdálkodási feladatok
a) A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve Kakucs Község
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala.

b) A számviteli „nyilvántartási és adatszolgáltatási” feladatait az Önkormányzat Gazdálkodási
Szabályzata szerint kell ellátni.
7./ A feladatellátás rendje:
f)
A Nemzetiségi Önkormányzat üléseit a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
távollétében elnökhelyettese hívja össze.
g)
A Nemzetiségi Önkormányzat meghívóit, jegyzőkönyveit az Polgármesteri
Hivatal nemzetiségi képviselő-testületi referense készíti el, illetve irattározza.
h)
A Nemzetiségi Önkormányzat jegyzőkönyvét a Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke írja alá.
i)
A Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt
személy köteles a jegyzőkönyvet, annak elkészítésétől számított 3 napon belül
hitelesíteni.
j)
A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a
tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási
feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja gondoskodik.
8./ Együttműködés egyéb területei:
A Községi Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat lehetőségeik keretén belül
együttműködnek, és elősegítik a nemzetiségi és etnikai jogok érvényesülését.
Dátum…………………………….
…………………………………………
Kakucs Községi Önkormányzat részéről
polgármester

……………………………………………….
Nemzetiségi Önkormányzat részéről
elnök”

Az SZMSZ 1. függeléke
A 2010-től 2014-ig tevékenykedő Képviselő-testület tagjai:
Név

Lakcím

E-mail-cím

Telefonsz
ám

Fogadóóra

Szalay István
polgármester

Kakucs,
Rónay u.
27.

polgarmester@kakucs.hu

06-20943-18-85

A Hivatal ügyfélfogadási
idejében a polgármesteri
hivatalban előzetes
egyeztetés alapján
Minden hónap első
hétfőjén 13-tól - 15 óráig a
polgármesteri hivatalban
előzetes egyeztetés alapján
Minden hónap első
hétfőjén 18-tól - 19 óráig a
háziorvosi rendelőben
előzetes egyeztetés alapján

Balogh János
alpolgármest
er

Fő u. 180.

06-20228-59-58

Dr. Kendéné
Toma Mária
képviselő

Galamb u.
2/B.

mtomakende@gmail.com 06-30415-60-97

Marton Ilona
képviselő

Fő u.
156/A.

altiskola@kakucs.hu

Oláh József
képviselő

Petőfi u.
55.

kakucsi.olahjozsef@gmai 06-70l.com
607-23-71

Prohászka
Csaba
képviselő

Fő u. 144.

ds@dabasnet.hu

06-70321-16-53

konyvtar@kakucs.hu

06-20413-24-24

Tóth Istvánné Rónay u.
képviselő
57.

06-20578-48-45

Minden hónap utolsó
keddjén 14-től - 16 óráig az
általános iskolában
előzetes egyeztetés alapján
A Hivatal ügyfélfogadási
idejében a polgármesteri
hivatalban előzetes
egyeztetés alapján
Minden hónap első
hétfőjén 11,45-től -13,30
óráig a polgármesteri
hivatalban előzetes
egyeztetés alapján
Minden hónap utolsó
péntekjén 17-től -19 óráig
a könyvtárban
előzetes egyeztetés alapján

Az SZMSZ 2. függeléke
A 2010-től 2014-ig tevékenykedő bizottságok tagjai:
1) A Jogi és Szociális Bizottság tagjainak száma 3 fő, az alábbi összetételben:
Elnök:
Képviselő tagok:

Marton Ilona
Kakucs, Fő u. 156/A.
Dr. Kendéné Toma Mária Kakucs, Galamb u. 2/B.
Oláh József
Kakucs, Petőfi u. 55.

szám alatti lakosok.
2) A Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság tagjainak száma 5 fő, az alábbi összetételben:
Elnök:
Képviselő tagok:
Nem képviselő tagok:

Prohászka Csaba
Marton Ilona
Tóth Istvánné
Kovács Kálmán
Tóth Tamás

Kakucs, Fő u. 144.
Kakucs, Fő u. 156/A.
Kakucs, Rónay u. 57.
Kakucs, Rónay u. 34.
Kakucs, Kossuth u. 16.

szám alatti lakosok.
3) A Társadalmi és Kulturális Bizottság tagjainak száma 7 fő, az alábbi összetételben:
Elnök:
Képviselő tagok:
Nem képviselő tagok:
szám alatti lakosok.

Tóth Istvánné
Dr. Kendéné Toma Mária
Oláh József
Prohászka Csaba
Csernák Jánosné
Deák Ildikó
Kosibáné Makai Hajnalka

Kakucs, Rónay u. 57.
Kakucs, Galamb u. 2/B.
Kakucs, Petőfi u. 55.
Kakucs, Fő u. 144.
Kakucs, Kossuth u. 10/A.
Kakucs, Malomkert u. 4.
Kakucs, Fő u. 129.

Az SZMSZ 3. függeléke
KAKUCS KÖZSÉGRŐL RÖVID ISMERTETŐ
Kakucs község közigazgatási területe:

2.180 hektár

Kakucs község határai:

Inárcs
Dabas
Újhartyán
Csévharaszt

észak-nyugat:
dél-nyugat:
dél-kelet:
észak-kelet:

(Kakucs a fővárostól 35 km-re, dél-délkeletre fekvő község.)
A község állandó lakosainak száma 2011. január 1-jén: 2.781 fő.
Kakucs község Pest megyében, a Dabasi kistérségben található. Első írásos emlékei a XV.
századból valók, önálló településként 1784-től tartják számon, amikor is a helyi népiskola
megkezdte működését.
Kakucsra földrajzi elhelyezkedésénél fogva leginkább Budapest és Dabas gyakorol vonzerőt,
melyek autóbusszal közvetlenül, míg vasúttal a szomszédos Inárcs községből közelíthetők
meg. Az M5-ös autópálya a község külterületét átszeli ugyan, azonban Budapest felé Inárcs
községi, Kecskemét felé pedig Újhartyán községi lehajtással érhető csak el.
A község infrastruktúrája 1990-től dinamikus mértékben növekedett. Megépült a
tornacsarnok, az új polgármesteri hivatal, a vezetékes földgáz-hálózat, az elektronikus
rendszerű telefonhálózat, a vezetékes ivóvízhálózat, szennyvízcsatorna-hálózat és
szennyvíztisztító telep, az óvodához vezető járda, a sportpálya új korszerű kerítése, a
sportpálya előtti parkoló és parkrész.
Színvonalas játszótér kapott helyet a központi parkban. Elkészült az óvoda teljes átépítése,
bővítése.
A ravatalozó épülete, a temető kerítésének bejárati része megújult. Megvalósult az orvosi
lakás felújítása, folyamatban van a könyvtár épületének átépítése, befejeződött az iskola
épületeinek részleges felújítása, külső renoválása, nyílászárók cseréje.
A község belterületi úthálózata 95%-ban szilárd burkolatú.
A községi szeméttelep rekultivációja 2011. év végén befejeződik.
A falu lakossága számára a megélhetést az elmúlt időszakban legfőképpen a mezőgazdaság
biztosította, melyhez jelentős mértékben hozzájárult a termőföldek tulajdonba-adása. A
jelentős mértékű háztáji és kisegítő gazdálkodás fenntartása mellett a lakosság zöme naponta
ingázik budapesti munkahelyére. Az utóbbi időben nagymértékben megnőtt a
magánvállalkozások száma is.

Az SZMSZ 4. függeléke
Minősített többség szükséges (Ötv. (15. § (1) bekezdése alapján):
a) a rendeletalkotás;
b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által
hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás;
c) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való
csatlakozás;
d) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati
szervezethez való csatlakozás;
e) intézmény alapítása;
g) a képviselő kizárásához [Ötv. 14. § (2) bek.], valamint az Ötv. 12. § (4) bekezdésének b)
pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez.
Az SZMSZ 5. függeléke
A Képviselő-testület zárt ülést tart (Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján):
a) választás,
b) kinevezés,
c) felmentés,
d) vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása,
e) fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, állásfoglalást igénylő
személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele;
f) önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor;
A Képviselő-testület zárt ülést rendelhet el (Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján):
a) a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános
tárgyalás üzleti érdeket sértene.
Az SZMSZ 6. függeléke
A Képviselő-testület Kakucs Község Önkormányzata alap-, kiegészítő és kisegítő
tevékenységeinek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolását az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
421100 Út, autópálya építés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése
841173 Statisztikai tevékenység
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási máshova nem sorolható (m.n.s.) szolgáltatások
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841906 Finanszírozási műveletek
862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882203 Köztemetés
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
910123 Könyvtári szolgáltatások
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2012. (X. 01.) önkormányzati rendelete
Az állatok tartásáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 36.
§ (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A község területén állatot tartani a közegészségügyi, állat-egészségügyi, építési és
környezetvédelmi szabályok betartása mellett, ezen rendeletben, valamint a központi
jogszabályokban megfogalmazottak szerint lehet.
(2) A rendelet hatálya kiterjed Kakucs község közigazgatási területére.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes és jogi személyre, valamint
jogi személyiség nélküli szervezetre, aki, vagy amely állatot tart, felügyel, illetve
állatállományt gondoz, állattartási tevékenységet folytat.
(4) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) fegyveres erők, fegyveres testületek állattartására,
b) egészségügyi és kutató intézményekben kísérleti céllal tartott állatokra,
c) egészségügyi okból rászorulók által tartott vezető- és jelzőkutyákra, polgári védelem
mentőkutyáira,
d) alkalmi, cirkuszi rendezvényekre, állatkiállításokra, állatversenyekre,
e) természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény
hatálya alá tartozó állatokra,
f) veszélyes állatok, valamint veszélyes ebek tartására,
g) méhészetekre.
Közegészségügyi és állat-egészségügyi előírások
2. § (1) Az állatok tartására szolgáló helyiségeket szükség szerint ki kell takarítani és
rendszeres fertőtlenítéséről gondoskodni kell.
(2) Az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok (legyek) és rágcsálók
elszaporodását meg kell akadályozni, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.
A trágyatárolás szabályai
3. § (1) Zárt rendszerű állattartás esetén a trágyalé zárt, szivárgásmentes gyűjtéséről
gondoskodni kell. A trágyalé a kommunális csatornarendszerbe nem vezethető.

(2) A keletkezett trágya kezeléséről, ártalmatlanításáról, elszállításáról - a környezet
szennyezése nélkül - rendszeresen gondoskodni kell.
Az építésügyi és környezetvédelmi előírások
4. § (1) Állattartó épületeket az építésügyi és környezetvédelmi jogszabályoknak és községrendezési előírásoknak megfelelően lehet létesíteni.
(2) Az állatok elhelyezésére szolgáló építmények védőtávolsága:
a) szomszédos lakóépülettől legalább 10 méter,
b) közhasználatú építményektől legalább 20 méter.
(3) A trágyatároló védőtávolsága:
a) lakóépülettől legalább 10 méter,
b) kúttól legalább 15 méter.
(4) Állattartást úgy kell folytatni, hogy az se a felszíni, se a felszín alatti vizek fertőzését,
káros szennyezését ne idézze elő.
A gyepmester
5. § A gyepmester a gazdátlan, kóbor ebet a közterületen befogja és elszállítja a gyepmesteri
telepre. A befogott ebet tulajdonosa 14 napon belül az oltási igazolás bemutatásával
kiválthatja a felmerült költségek befizetése ellenében.
Az állati hullák és állati eredetű hulladékok ártalmatlanná tétele
6. § (1) Az elhullott állatok tetemének elszállításáról, ártalmatlanná tételéről saját költségén a
külön jogszabályban előírt módon a tulajdonos köteles gondoskodni.
(2) A közterületen talált állati hulla elszállításáról - ha annak tulajdonosa ismeretlen vagy
ismeretlen helyen tartózkodik - az Önkormányzat gondoskodik. A tulajdonos ismertté válása
után az elszállítással, valamint az ártalmatlanítással járó költségeket a tulajdonos köteles az
Önkormányzat számára megtéríteni.
Záró rendelkezések
7. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az állattartás szabályairól szóló
13/2001. (XI. 06.), és az azt módosító 14./2005. (IX. 15.) önkormányzati rendelet.
(3) Ezen rendelet a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A rendelet kifüggesztéséért a jegyző a felelős.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelete
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
9/2004. (VII. 09.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott
Kakucs Község Helyi Építési Szabályzatának módosításáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. § (3)
bekezdés c) pontjában és 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján, az Étv. 9. §
(2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró lakosság, szervezetek,
érdekképviseleti szervek, települési önkormányzati szervek, államigazgatási szervek
véleményének kikérésével, az Ötv. 8. § (1) bekezdésében valamint az Étv. 6. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
1. §
Jelen rendelet hatálya Kakucs község közigazgatási területére terjed ki.
2. §
Jelen rendelet kötelezően alkalmazandó melléklete a HÉSz 5. Mellékletének SZT/M-1SZT/M-4 Szabályozási terve.
3. §
(1) A HÉSZ 7. § (2) beépítésre nem szánt területek: pontja kiegészül az alábbiakkal:
Közlekedési területek:
Közlekedési üzemi terület
Különleges területek:
Különleges beépítésre nem szánt nagy kiterjedésű sportterület

Köü
Kk-sp

(2) A HÉSZ 17. § (1) bekezdés táblázata kiegészül az alábbi sorral:
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(3) A HÉSZ 20.§ A „beépítésre nem szánt területek, Közlekedési területek általános
előírásai”című fejezet (6) és (7) kezdése az alábbiakra módosul:
(6) A település közútjainak tervezési osztályba sorolása:
 M5 autópálya K.I.
 46108 j. út: K.VI. V., B.V.
 gyűjtőutak: B.V.
 kiszolgáló (lakó) utak: B.VI.
(7) A település közútjai közül az autópálya és az országos út (46108 j.út) önálló övezetet
alkot. Övezeti jele: Köa KÖf.
(4) A HÉSZ az alábbi paragrafussal egészül ki:
20/A. §
Közlekedési üzemi terület részletes előírásai
A Köü övezet részletes előírásai az alábbiak:
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(5) A HÉSZ az alábbi paragrafussal egészül ki:
26/A. §
KÜLÖNLEGES TERÜLETEK
A különleges beépítésre nem szánt területek előírásai
(1) KK Jelű övezetek telekhasználatának előírásai az alábbiak:
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(2) KK-SP JELŰ ÖVEZET nagy kiterjedésű sportolási célú különleges beépítésre nem szánt
övezet.
4. §
(1) A HÉSZ 5. számú melléklete az alábbi szerint módosul:
5. számú melléklet:
Rajz
Rajzszá Terv megnevezése:
sorszám m:
a.
SZT1/A
1.
Kakucs Község Szabályozási terve
SZT1/B

Méretarány

M= 1: 5 000

SZT-2

Székesi utca melletti terület szabályozási terve

M= 1: 1 000

SZT/M1
SZT/M2
SZT/M3

SZT módosítás – M5 autópálya melletti területre
(hrsz.036/22,036/24-27, 036/9)

M= 1: 5 000

SZT módosítás – Kakucsring területére (hrsz.072/65)

M= 1: 5 000

SZT módosítás – „Lőtér” területére (hrsz.032, 036/14 -17)

M= 1: 5 000

6.

SZT/M- SZT módosítás – Dózsa György út melletti tanyás területre
4
(hrsz.074/3)

M= 1: 5 000

7.

TSZT módosítás – Biológiai aktivitási érték pótlás (hrsz.
SZT/M082/19,082/14,082/11,082/13,072/57,072/50,072/41BIA
44,072/46,064/8)

M= 1: 10 000

2.
3.
4.
5.

Záró rendelkezések
5. §
(1)

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2)
A HÉSz mellékletét képező Kakucs Szabályozási terve által jelen rendelet mellékletét
képező szabályozási tervek (SZT 1-4; SZT-BIA) területére meghatározott övezeti jel,
szabályozási elemek hatályukat vesztik.
(3)

E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Szalay István
polgármester sk.

Farkasné Szabó Mária
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző sk.
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete

19/2012. (X. 29.) önkormányzati rendeletének
melléklete

Kakucs Község Szabályozási Terve részterületekre
SZT / M-1

SZT / M-2

SZT / M-3

SZT / M-4

SZT / M-BIA

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
A magánszemélyek kommunális adójáról

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Önkormányzat saját bevételei
forrásának kiegészítésére kommunális adót vezet be.
Adótárgyak
2. § Az adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén:
a) az építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,
b) az építési tilalommal nem terhelt telek,
c) a nem magánszemély tulajdonában álló, lakásbérleti szerződéssel kiadott lakás.
Az adó alanya
3. § Kommunális adó alanya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.)
12. §-ában, a 18. §-ában, valamint a 24. §-ában meghatározott magánszemély.
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
4. § Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 14. §-ában, a 20. §-ában,
illetőleg a 25. §-ában foglaltak az irányadók.
Az adó mértéke
5. § (1) Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 3.000 Ft/év, a nem
lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetében 12.000 Ft/év.
Az egy ingatlanon található esetlegesen összeépült épületek, épületrészek (lakás, üzlet,
műhely stb.) az adózás szempontjából önálló adótárgyaknak minősülnek és külön-külön kell
utánuk adózni.
Az adó bevallása, az adóelőleg megállapítása, az adó megfizetése
6. § (1) Az adó bevallására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) 32. § (2) - (3) bekezdéseiben, a 33. §-ában, az adóelőleg megállapítása és
az adóelőleg megfizetésére az Art. 2. számú mellékletének II. részében foglaltak az
irányadók.

(2) Az adózó az adókötelezettségében történt változásról (keletkezés, megszűnés) a változást
követő 15 napon belül köteles adóbevallást tenni.
(3) Az adózó adófizetési kötelezettségét minden év március 15-éig és szeptember 15-éig
teljesítheti késedelmi pótlékmentesen.
Adómentességek
7. § Tárgyi mentesek az adófizetési kötelezettség alól az alábbi adótárgyak:
a) a garázs,
b) a gépjárműtároló,
c) a nem vállalkozási célú mezőgazdasági épület, istálló, ól,
d) a használaton kívül álló (telephelyi és egyéb működési engedéllyel nem rendelkező) üzlet,
műhely, üzemcsarnok, raktár, üvegház.
8. § Alanyi mentességet élvez:
a) az adóévet megelőző évben a 70. életévét betöltött egyedülálló, amennyiben Ő az ingatlan
tulajdonosa, haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos használója,
b) az adóévet megelőző évben a 70. életévét betöltött házaspár, amennyiben Ők az ingatlan
tulajdonosai, haszonélvezői és egyedüli, kizárólagos használói, és a háztartásukban az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg a tárgyévi minimálbér összegét.
Egyéb rendelkezések
9. § Az értelmező rendelkezéseket a Htv. 52. §-a és az Art. 178. §-a tartalmazza.
Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba, s egyidejűleg hatályát veszti
a 19/1999. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.
(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az Art. vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
(3) E rendelet a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A rendelet kifüggesztéséért a jegyző a felelős.
(4) Ezen rendelet a mellékleteivel együtt bárki számára megtekinthető a Polgármesteri
Hivatalban ügyfélfogadási időben és a www.kakucs.hu weboldalon.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
A helyi iparűzési adóról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Önkormányzat saját bevételei
forrásának kiegészítésére helyi iparűzési adót vezet be.
Adókötelezettség
2. § (1) Iparűzési adó köteles az Önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes
jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési adó tevékenység).
(2) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetve
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
Az adó alanya
3. § Iparűzési adó alanya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 35.
§ (2) bekezdésében meghatározott vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó).
Iparűzési tevékenység
4. § Az iparűzési tevékenység meghatározásáról a Htv. 37. §-a rendelkezik.
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
5. § Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 38. §-ában foglaltak az
irányadók.
Az adó alapja
6. § (1) Az iparűzési tevékenység esetén az adó alapjának meghatározására a Htv. 39. §-ában,
a 39/A/. §-ában és a 39/B. §-ában foglaltak az irányadók.
Az adó mértéke
7. § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a
meghatározott adóalap 2%-ának megfelelő összeg.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári
naponként 5000 Ft.
(3) Az adó mértékére a Htv. 40. §-ában foglaltak az irányadók.
Az adó bevallása, az adóelőleg megállapítása, az adó megfizetése

8. § (1) Az adó bevallására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) 32. § (1) – (2) bekezdéseiben, a 33. §-ában, az adóelőleg megállapítása és
az adóelőleg megfizetésére a Htv. 41. §-a és a 42. § (1) – (3) bekezdéseiben, valamint az Art.
2. számú mellékletének II. részében foglaltak az irányadók.
Adómentességek
9. § Adómentesség illeti meg a Htv. 3. § (2) - (5) bekezdéseiben megjelölt szervezeteket,
melyek ezen bekezdésekben foglalt feltételek meglétéről írásban kötelesek nyilatkozni az
adóhatóságnak az 1. mellékletben található minta alapján.
A méltányossági jogkör gyakorlása
10. § (1) A méltányossági kérelmeket első fokon az önkormányzat I. fokú adóhatósága, a
jegyző bírálja el.
(2) A jegyző a magánszemély kérelme alapján az Őt terhelő adó-, bírság- vagy pótléktartozást
mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli
hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.
(3) A jegyző a nem magánszemély pótlék- és bírságtartozását kivételes méltányosságból
különösen akkor mérsékelheti, ha annak megfizetése a jogi személy vagy egyéb szervezet
gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.
Egyéb rendelkezések
11. § (1) Az értelmező rendelkezéseket a Htv. 52. §-a és az Art. 178. §-a tartalmazza.
(2) A helyi iparűzési adó alapjának megosztását a Htv. 39. §-ához kapcsolódóan a törvény
függeléke tartalmazza.
Záró rendelkezések
12. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba, s egyidejűleg hatályát veszti
az 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelet.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az Art. vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
(3) E rendelet a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A rendelet kifüggesztéséért a jegyző a felelős.
(4) Ezen rendelet a mellékleteivel együtt bárki számára megtekinthető a Polgármesteri
Hivatalban ügyfélfogadási időben és a www.kakucs.hu weboldalon.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
Kakucs Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló
7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) és 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kakucs Község
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetéséről a következőket
rendeli el:
1. § Kakucs Község Önkormányzata a bevételek és kiadások évközbeni változása miatt a
2012. évi költségvetését jelen rendeletben foglaltak szerint módosítja.
2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint
az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2012. évi költségvetését
630.853.000.- Ft bevétellel és kiadással
állapítja meg.”
3. § A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi
költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 630.853 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés
Eredeti
Módosított
előirányzat
előirányzat
(e/Ft-ban)
(e/Ft-ban)
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b)
90.039
pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű
178.329
190.407
bevétel, amelyből:
ba) elkülönített állami pénzalapból
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
11.026
11.026
bc) helyi önkormányzattól
7.185
150.213
bd) nemzetiségi önkormányzattól
be) többcélú kistérségi társulástól
bf) jogi személyiségű társulástól
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
25.088
25.088
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
135.030
4.080
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
c) közhatalmi bevétel
88.275
151.277

d) intézményi működési bevétel
e) felhalmozási bevétel
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány
átvétele (amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik)
h) hitel
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány
alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/
Mindösszesen:

55.105
36.090
13.062

81.578

67.631

67.631
596

438.492

630.853

49.325

(3) Az Önkormányzat összesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként: (e/Ftban)
Megnevezés
Eredeti
Módosított
előirányzat
előirányzat
(e/Ft-ban)
(e/Ft-ban)
a) működési költségvetés
332.410
517.506
aa) személyi jellegű kiadások
126.244
132.273
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
36.611
36.089
hozzájárulási adó
ac) dologi jellegű kiadások
109.981
134.298
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
26.422
48.225
ae) egyéb működési célú kiadások
33.152
166.621
af) működési célra átadott pénzeszközök
b) felhalmozási költségvetés
20.245
27.710
ba) intézményi beruházások
4.016
6.095
bb) felújítások
6.240
21.442
bc) kormányzati beruházások
bd) lakástámogatás
be) lakásépítés
bf) egyéb felhalmozási kiadások
9.989
173
bg) felhalmozási célra átadott pénzeszközök
c) hitelek
81.837
81.837
d) céltartalék
4.000
3.800
Mindösszesen:
438.492
630.853
(4) Az Önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Rendezési terv módosítás
ab) Óvoda bővítés előkészítő munkái
ac) Pénzügyi Szoftver
ad) Áfa
ae) Szennyvíztelep-bővítés előkészítő munkái
af) Földvásárlás
ag) Kateszteri progra,
ah) Könyvtár(bútor)
b) felújítási kiadások felújításonként:

Eredeti
előirányzat
(e/Ft-ban)
1.778
1.500
738
6.871
1.810
1.930

Módosított
előirányzat
(e/Ft-ban)
1.778
1.500
738
6.871
1.810
1.930
0
685

ba) Egészségház felújítása
Mindösszesen:

4.430
19.057

11.659
26.971

(5) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatási, szociális, rászorultság
jellegű ellátások:
Megnevezés
Eredeti
Módosított
előirányzat
előirányzat
(e/Ft-ban)
(e/Ft-ban)
a) Rendszeres szociális segély
3.386
16.488
b) Időskorúak járadéka
32
154
c) Lakásfenntartási támogatás
637
5.419
d) Ápolási díj
1.859
5.464
e) Átmeneti segély
7.419
7.611
f) Temetési segély
500
500
g) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
10.049
10.049
h) Közgyógyellátás
540
540
i) Lakástámogatás
2.000
2.000”
4. § A Rendelet 6. § (1) – (4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési
szerv 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 118.622 ezer forintban állapítja
meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Eredeti
Módosított
Megnevezés
előirányzat
előirányzat
(e/Ft-ban)
(e/Ft-ban)
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b)
77.219
89.984
pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű
11.330
28.371
bevétel, amelyből:
ba) elkülönített állami pénzalapból
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
bc) helyi önkormányzattól
6.588
bd) nemzetiségi önkormányzattól
be) többcélú kistérségi társulástól
bf) jogi személyiségű társulástól,
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
11.330
21.783
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
c) közhatalmi bevétel
d) intézményi működési bevétel
e) felhalmozási bevétel
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
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g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány
átvétele (amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik)
h) kölcsön
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány
alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/
Mindösszesen:

88.549

118.622

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
Eredeti
Módosított
Megnevezés
előirányzat
előirányzat
(e/Ft-ban)
(e/Ft-ban)
a) működési költségvetés
88.549
108.622
aa) személyi jellegű kiadások
44.745
50.251
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
14.695
13.969
hozzájárulási adó
ac) dologi jellegű kiadások
19.594
25.223
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb működési célú kiadások
9.515
29.179
b) felhalmozási költségvetés
ba) intézményi beruházások
bb) felújítások
bc) kormányzati beruházások
bd) lakástámogatás
be) lakásépítés
bf) egyéb felhalmozási kiadások
c) kölcsönök
Mindösszesen:
88.549
118.622
(4) A Polgármesteri Hivatal létszám-előirányzata:
Megnevezés
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám:
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:
c) közfoglalkoztatottak létszáma:

(fő)
13
11
0

Módosított
előirányzat
13
10
0”

5. § A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola, mint költségvetési szerv
2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 81.276 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Általános Iskola költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Eredeti
Megnevezés
előirányzat
(e/Ft-ban)
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b)
42.507
pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű
35.149
bevétel, amelyből:

Módosított
előirányzat
(e/Ft-ban)
50.009
31.267

ba) elkülönített állami pénzalapból
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
bc) helyi önkormányzattól
bd) nemzetiségi önkormányzattól
be) többcélú kistérségi társulástól
bf) jogi személyiségű társulástól,
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
c) közhatalmi bevétel
d) intézményi működési bevétel
e) felhalmozási bevétel
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány
átvétele (amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik)
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány
alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/
Mindösszesen:

31.267

35.149

77.656

(3) Az Általános Iskola költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
Eredeti
Megnevezés
előirányzat
(e/Ft-ban)
a) működési költségvetés
77.656
aa) személyi jellegű kiadások
47.040
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
12.661
hozzájárulási adó
ac) dologi jellegű kiadások
13.875
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb működési célú kiadások
4.080
b) felhalmozási költségvetés
ba) intézményi beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadások
Mindösszesen:
77.656
(4) Az Általános Iskola létszám-előirányzata:
Megnevezés
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám:
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:
c) közfoglalkoztatottak létszáma:
6. § A Rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(fő)
21
19
0

81.276
Módosított
előirányzat
(e/Ft-ban)
81.276
48.632
13.155
15.409
4.080

81.276
Módosított
előirányzat
21
21
0”

„8. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Kökörcsin Óvoda, mint költségvetési szerv
2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 35.983 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Kökörcsin
előirányzatonként:
Megnevezés

Napközi

Otthonos

Óvoda

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b)
pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű
bevétel, amelyből:
ba) elkülönített állami pénzalapból
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
bc) helyi önkormányzattól
bd) nemzetiségi önkormányzattól
be) többcélú kistérségi társulástól
bf) jogi személyiségű társulástól,
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
c) közhatalmi bevétel
d) intézményi működési bevétel
e) felhalmozási bevétel
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány
átvétele (amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik)
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány
alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/
Mindösszesen:

költségvetési

bevételei

kiemelt

Eredeti
előirányzat
(e/Ft-ban)
14.436

Módosított
előirányzat
(e/Ft-ban)
14.997

20.971

20.971

20.971

20.971

15

35.407

(3) A Kökörcsin Óvoda költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
Eredeti
Megnevezés
előirányzat
(e/Ft-ban)
a) működési költségvetés
35.407
aa) személyi jellegű kiadások
21.938
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
5.901
hozzájárulási adó
ac) dologi jellegű kiadások
5.120
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb működési célú kiadások
2.448
b) felhalmozási költségvetés

35.983
Módosított
előirányzat
(e/Ft-ban)
35.983
22.378
6.022
5.135
2.448

ba) intézményi beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadások
Mindösszesen:
(4) A Kökörcsin Óvoda létszám-előirányzata:
Megnevezés
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám:
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:
c) közfoglalkoztatottak létszáma:

35.407

35.983

(fő)

Módosított
előirányzat
11
11
0”

11
11
0

Záró és vegyes rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-jétől
kell alkalmazni.
(2) A Rendeletet a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett
hirdetőtáblán - kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

A 22/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet mellékletei – méret- és formátumbeli
különbözőségük miatt - külön dokumentum kerülnek elhelyezésre!

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. §-ának felhatalmazása alapján - a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012. (XI. 28.) BM rendelet
(a továbbiakban: BM rendelet) Kakucs községben történő végrehajtására - az alábbiakat
rendeli el:
1. § (1) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) természetbeni juttatásként, térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló
személynek, aki Kakucson bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén
életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.
(2) A Képviselő-testület a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a
Polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról egyszerűsített határozattal dönt.
(3) E rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
törvényben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, folyósításának szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltakat az e
rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
2. § (1) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa annak a személynek
biztosítható, akinek családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg
a) családban élők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át,
b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.
(2) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek
a)
az aktív korúak ellátásában,
b)
az időskorúak járadékában és
c)
a lakásfenntartási támogatásban
részesülők.
(3) Az ellátás iránti kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon,
2013. január 31. napjáig személyesen, ügyfélfogadási időben kell benyújtani a Kakucsi
Polgármesteri Hivatalba.
(4) A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a
kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi
adatairól, családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, a szükséges igazolásokat
mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkéréséhez hozzájárulni.
3. § (1) Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon ingatlanra vonatkozóan csak egy
jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ingatlanon élő személyek és háztartások számától
(2) A szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legfeljebb 1 m3 ingatlanonként.

(3) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 1. melléklete szerinti átvételi elismervény
aláírásával igazolja.
4. § A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet 1. melléklete szerint az Önkormányzat
számára megállapított 289.560 Ft összegű állami támogatás, valamint az Önkormányzat által
biztosított 2000 Ft/m3 + áfa + szállítási költség mértékű saját forrás. A forrás felhasználását
követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok az 1. § (3) bekezdésében
meghatározott határidőben érkeztek - el kell utasítani.
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2013. április 1-jén hatályát
veszti.
(2) A Rendeletet a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett
hirdetőtáblán - kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

A 23/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
1. melléklete
Átvételi elismervény
Alulírott ……………….………………………………………………………………………..
2366 Kakucs, ……………………………………………... u. ……… sz. alatti lakos
aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 23/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
alapján megállapított természetbeni juttatásként legfeljebb 1 m3 mennyiségű tűzifát átvettem.
Kakucs, ……………………………………………………………..
………………….…………………………………
átvevő

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
A Kakucsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 133. § (3) bekezdésében, a 234. § (3) - (4)
bekezdésében, a 235. §-ában, valamint a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya a Kakucsi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőire (a
továbbiakban: köztisztviselőire) terjed ki.
2. Díjazás
2. § A munkáltatói jogkör gyakorlója a köztisztviselők részére személyi illetményt állapíthat
meg.
3. § A Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg a köztisztviselők részére, melynek
mértéke:
a) a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő alapilletményének 20%-a,
b) a középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20%-a.
4. § A munkáltatói jogkör gyakorlója a tárgyévre vonatkozóan, a köztisztviselők - besorolás
szerinti fizetési fokozatához tartozó - alapilletményét legfeljebb 50%-al megemelheti vagy
legfeljebb 20%-al csökkentheti.
5. § A munkáltatói jogkör gyakorlója a feladatkör szakszerűbb ellátását biztosító tudományos
fokozat, valamint a feladatkörön belüli szakosodást elősegítő további szakképesítés,
szakképzettség elismeréseként a köztisztviselők számára képzettségi pótlékot állapíthat meg a
közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló
249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltaknak megfelelően.
3. Egyéb juttatások
6. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a köztisztviselők részére az alábbi visszatérítendő,
illetve vissza nem térítendő további juttatásokat biztosíthatja:
a) illetményelőleget,
b) tanulmányi ösztöndíjat, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatást,
c) a képernyő előtti munkához minimálisan szükséges, éleslátást biztosító szemüveg
vásárlásához hozzájárulást,
d) a munkavégzéssel összefüggő utazási kedvezményt, saját tulajdonú személygépjármű
használata esetén gépjármű-költségtérítést,
e) belföldi kiküldetés esetén napidíjat,
g) a hatékony munkavégzés céljából hivatali mobiltelefon-használatot.

4. Költségvetési fedezet biztosítása, feltételek meghatározásának rendje
7. § (1) A 2. és 3. pontban foglaltak tárgyévi fedezetét a Képviselő-testület a mindenkori éves
költségvetési rendeletben határozza meg.
(2) A jelen rendeletben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban
állapítja meg.
5. Záró rendelkezések
8. § (1) E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
hatályát veszti „a Képviselő-testület Hivatalának köztisztviselőit megillető szociális, jóléti
juttatásokról, az illetményrendszer egyes elemeiről, továbbá a köztisztviselők szociális és
kegyeleti támogatásáról szóló 9/2008. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete.
(2) A Rendeletet a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett
hirdetőtáblán - kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
A Kakucs község közigazgatási területén érvényes hálózati ivóvíz- és szennyvízcsatornaszolgáltatás lakossági és közületi díjáról
szóló 6/1996. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

§

1.

(1) A Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 6/1996. (XII. 20.) önkormányzati
rendelet 2. §-át:
„(1) Kakucs község közigazgatási területén a közüzemi szolgáltatás keretében nyújtott ivóvízés csatornaszolgáltatás díjai a következők szerint kerülnek meghatározásra:
a)
aa)
ab)
ac)
ad)

a közüzemi víziközműből biztosított ivóvíz-szolgáltatás díjai:
lakossági vízdíj:
261,53 Ft/m3 + ÁFA
közületi vízdíj:
416,70 Ft/m3 + ÁFA
lakossági víz alapdíj:
228,19 Ft/hó + ÁFA
közületi víz alapdíj:
1161,99 Ft/hó + ÁFA.

b)
a szennyvíz elvezetését és ártalmatlanítását magában foglaló szennyvízcsatornaszolgáltatás díjai:
ba)
lakossági szennyvízdíj:
261,53 Ft/m3 + ÁFA
aa)
közületi szennyvízdíj:
228,19 Ft/m3 + ÁFA
bc)
lakossági szennyvíz alapdíj:
488,90 Ft/hó + ÁFA
bd)
közületi szennyvíz alapdíj:
1161,99 Ft/hó + ÁFA
be)
vízterhelési díj:
7,05 Ft/ m3 + ÁFA.
(2) Az alapdíj az alkalmazott díj része, és arányos a nyújtott szolgáltatással.
(3) A lakossági és a közületi vízdíj, valamint a lakossági és közületi szennyvízdíj 40,-Ft/m3 +
ÁFA változó bérleti díjat tartalmaz, mely az Önkormányzatot illeti meg.”

2. §
(1) A Rendelet 2013. január 01. napján lép hatályba és a hatálybelépést követő napon hatályát
veszti.
(2) A Rendeletet a helyben szokásos módon -, a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett
hirdetőtáblán – kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló 9/2001. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. §
(1) A Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 9/2011. (VIII. 28.) önkormányzati
rendelet 11. §-át:
„11. §
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díja
(1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért az
ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni.
(2) A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás esetén a folyékony hulladék
egységnyi térfogatára, azaz 1 m3-re eső – a szállítás és begyűjtés, valamint az ártalmatlanítás
költségét is magában foglaló – szippantás díja: 1.957,89,-Ft/m3 + ÁFA.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjból a szippantott szennyvízszállítás és -begyűjtés díja:
960,-Ft/m3 + ÁFA, a leeresztés díja: 997,89,-Ft/m3 + ÁFA.
(4) A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás mennyiségének a
szorzata. A díjtétel a számlázás költségeit is tartalmazza.”
2. §
(1) A Rendelet 2013. január 01. napján lép hatályba és a hatálybelépést követő napon hatályát
veszti.
(2) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti „a szippantott szennyvíz
leeresztési díjának megállapításáról” szóló 9/1996. (VI. 14.) önkormányzati rendelet és az azt
módosító későbbi rendeletek.
(3) A Rendeletet a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett
hirdetőtáblán - kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
A helyi szemétszállítás kötelező igénybevételéről
szóló 28/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. §
(1) A Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 28/2010. (XII. 17.) önkormányzati
rendelet 10. §-ának (2) bekezdését:
„A kötelező közszolgáltatás díja 1.690,-Ft + ÁFA/hó/ingatlan, illetve, ahol gazdasági
társaság/egyéni vállalkozó székhelye/telephelye is működik, ott 2.090,-Ft +
ÁFA/hó/ingatlan.”
2. §
(1) A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A Rendeletet a helyben szokásos módon -, a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett
hirdetőtáblán - kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

