Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Kakucs Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltakra Kakucs Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
I. FEJEZET
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kakucs Község Önkormányzatára (a továbbiakban:
Önkormányzat), az Önkormányzat szerveire, továbbá az Önkormányzat által támogatásban
részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetekre.
2. A költségvetés címrendje
2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az
Önkormányzat költségvetésének címrendjét a jelen szakaszban foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat önálló címet alkot.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő jogkörrel felruházott
költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
a)
b)

önállóan működő és gazdálkodó:
önállóan működő:

Polgármesteri Hivatal
Kökörcsin Óvoda.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenységek
államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolását az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 17/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelet 6. függeléke tartalmazza.
II. FEJEZET
3. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a 2013. évi költségvetés mérleg főösszegének bevételi oldalát
581.191.140.- Ft-ban állapítja meg az 1/A. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés mérleg főösszegének kiadási oldalát
581.191.140.- Ft-ban állapítja meg az 1/B. melléklet szerint.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását a
2/A. számú melléklet, az Önkormányzat saját bevételeit a 2/B. melléklet tartalmazza.

(4) A (2) bekezdésben megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását a 3/A. és 3/B.
mellékletek tartalmazzák.
4. § (1) Az Önkormányzat összesített költségvetési bevételi és kiadási kiemelt
előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási (beruházási) kiadások
célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által az intézmények, szakfeladatok részére átadott támogatásokat a
6. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a
továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet várható
együttes összege: 20 000 000 Ft rövid lejáratú likvid hitel és további 22 526 000 Ft fejlesztési
célú hitel.
(5) A képviselői, bizottsági tagság után járó tiszteletdíjak éves mértéke mindösszesen
12.131.- e Ft, mely összeget az Önkormányzat személyi jellegű kiadásai tartalmazzák.
(6) Az Önkormányzat költségvetésében 1 000 000 Ft általános tartalék és további 1 000 000
Ft céltartalék szerepel.
(7) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van.
(8) Az Önkormányzat 2013. évre összesített létszám-előirányzatát a 7. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait a 8.
melléklet tartalmazza.
(2) A Kökörcsin Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételi és kiadási kiemelt
előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzatnak fennálló hitelállományát a 10. melléklet tartalmazza.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez
történő hozzájárulásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2013. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet
tartalmazza.
III. FEJEZET
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (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.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt
bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadás teljesítésére.
(2) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya
további 30 napig fennáll, azt az önállóan működő költségvetési szerv vezetője haladéktalanul
köteles jelenteni az Önkormányzat Jegyzőjének.
(3) A költségvetési szervek:
a) kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást,
b) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.
(4) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a
felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
(5) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek:
a) az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott
támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják
fel;
b) számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű
használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint.
8. § (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 2013. december 31-ig gyakorolható.
9. § (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.
10. § (1) Az önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek az
Önkormányzat által kialakított számviteli politika és számlarend szerint eljárni.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek:
a) kezességet nem vállalhatnak,
b) értékpapírt nem vásárolhatnak,
c) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,
d) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az
esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését
nem veszélyezteti,
e) hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek támogatást társadalmi szervezeteknek nem
nyújthatnak.
11. § (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.
12. § 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.
13. § A Képviselő-testület a Kakucsi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az alábbiakat
határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap: 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete: a köztisztviselői illetményalap 5-szöröse,
c) a köztisztviselők juttatására a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvényben, a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes
illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Kormányrendeletben, illetőleg a Kakucsi
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló
24/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
14. § (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében
a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak
szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Polgármester a zárszámadási rendelettervezet
előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját
és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.
6. Záró és vegyes rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől
kell alkalmazni.
(2) A Rendeletet a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett
hirdetőtáblán, valamint az Önkormányzat www.kakucs.hu honlapján - kell kihirdetni, a
kihirdetésért a jegyző a felelős.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó
többletszolgáltatásért fizetendő díjakról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. §-ában, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a 15/A. § (6) - (7) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Kakucs község közigazgatási területén történő házasságkötésekre és az
azokkal kapcsolatos többletszolgáltatást igénybe vevőkre terjed ki.
2. Értelmező rendelkezések
2. § A rendelet alkalmazásában:
(1) Anyakönyvi esemény: házasságkötés.
(2) Egyéb anyakönyvi esemény: névadó, állampolgársági eskütétel.
(3) Hivatali helyiség: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozóterme, 2366 Kakucs, Fő
utca 20., továbbá - ha ez a helyiség az Önkormányzat részéről felmerülő okból nem vehető
igénybe -, a jegyző által kijelölt helyiség.
(4) Külső helyszín: a hivatali helyiségen kívül - Kakucs közigazgatási területén belül - tartott
házasságkötés helyszíne.
(5) Hivatali munkaidő: hétfőn 8.00 órától 18.00 óráig, keddtől csütörtökig 8.00 órától 16.00
óráig, pénteken 8.00 órától 14.00 óráig.
(6) Alapszolgáltatás: az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségben és hivatali munkaidő
alatt a házasságkötés szertartásának jogszabályban rögzített eljárása.
(7) Többletszolgáltatás:
a) munkaidőn túli
b) hivatali helyiségen kívüli
c) munkaidőn túli és hivatali helyiségen kívüli
házasságkötési szertartás jogszabályban rögzített eljárása.
(8) Önkormányzat: Kakucs Község Önkormányzata.
(9) Képviselő-testület: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete.
(10) Hivatal: Kakucsi Polgármesteri Hivatal.
(11) A házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet:
Atvr.
(12) Ünnepnap: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20.,
október 23., november 1., december 25-26.
3. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő
házasságkötés és egyéb anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai
3. § (1) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés - az Atvr.-ben foglalt feltételek
teljesülése esetén - akkor engedélyezhető, ha a házasságkötés méltósága, tekintélye nem
csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított.

(2) Házasságkötés - az Atvr.-ben meghatározott munkaszüneti nap kivételével - hivatali
munkaidőn túl pénteki napon 14.00 órától 19.00 óráig, szombati napon 10.00 órától 19.00
óráig terjedő időszakban engedélyezhető.
(3) Az anyakönyvvezető – az ügyfelek kívánságának figyelembe vételével, illetve a
Képviselő-testület tárgyévi rendezvénytervében foglaltakra tekintettel – tűzi ki a
házasságkötés napját és óráját.
(4) A hivatali munkaidőn túl vagy a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés
engedélyezését e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni az erre történő
bejelentkezéskor.
(5) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével dönt.
(6) Az ügyfél az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés helyszínére
való szállításáról és a hivatali helységbe való biztonságos visszaszállításáról a díj
megfizetésével gondoskodik.
4. A házasságkötés miatti szolgáltatásért fizetendő díjak
4. § (1) Az Önkormányzat a hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja a házasságkötés
lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.
(2) A hivatali munkaidőn túli, de a hivatali helyiségben történő házasságkötés lebonyolításáért
a) ha az érintett felek egyike kakucsi állandó lakos: 0 Ft
b) nem helybeli lakosok esetén: 12.000 Ft + ÁFA
szolgáltatási díjat kell fizetni az Önkormányzat részére.
(3) A hivatali munkaidőn belüli, de a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés
lebonyolításáért
a) ha az érintett felek egyike kakucsi állandó lakos: 8.000 Ft + ÁFA
b) nem helybeli lakosok esetén: 16.000 Ft + ÁFA
szolgáltatási díjat kell fizetni az Önkormányzat részére.
(4) A hivatali munkaidőn túli és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés
lebonyolításáért
a) ha az érintett felek egyike kakucsi állandó lakos: 12.000 Ft + ÁFA
b) nem helybeli lakosok esetén: 20.000 Ft + ÁFA
szolgáltatási díjat kell fizetni az Önkormányzat részére.
(5) Amennyiben a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt
kerül sor, a házasulók a (3) és (4) bekezdésben foglalt díjak 50%-át kötelesek megfizetni.
Rendkívüli
körülménynek
minősül
különösen,
ha
valamelyik
házasuló
mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára az
anyakönyvvezető hivatalos helyiségében történő megjelenés. E körülmény fennállását
kérelmükben a házasulók megjelölni és igazolni kötelesek.
5. A házasságkötések lebonyolításáért járó díjazás
5. § (1) Az anyakönyvi többletszolgáltatás lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezető
írásban köteles nyilatkozni, hogy a házasságkötések során végzett munka ellentételezéseként
szabadidő kiadását vagy díjazást igényel-e.
(2) Amennyiben az anyakönyvvezető az anyakönyvi többletszolgáltatásért díjat igényel,
házasságkötésenként bruttó 6.000 Ft összegű díjazás illeti meg, amelyet havonta kell részére
az Önkormányzat költségvetése terhére elszámolni.
(3) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőben, hivatali helyiségben történő házasságkötés,
illetőleg egyéb anyakönyvi esemény lebonyolítása esetén külön díjazás nem illeti meg.

(4) Az egyéb anyakönyvi eseményt lehetőleg hivatali munkaidőben és hivatali helyiségben
kell lebonyolítani. Az anyakönyvvezetőt a többletszolgáltatásban végzett egyéb anyakönyvi
esemény lebonyolítása esetén külön díjazás nem illeti meg.
(5) Az anyakönyvvezetőt évente megillető ruházati költségtérítés bruttó 20.000 Ft.
6. Szolgáltatási díj megfizetése
6. § (1) A rendelet 4. §-ában meghatározott szolgáltatási díjak megfizetése Kakucs Község
Önkormányzata fizetési számlájára történő készpénz-átutalási megbízással, vagy az
Önkormányzat házipénztárába történő készpénzbefizetéssel teljesíthető. A készpénz-átutalási
megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az „Anyakönyvi díj” megjelölést.
(2) A szolgáltatási díjnak készpénzben történő befizetését vagy átutalási megbízással való
teljesítését az erről szóló bizonylat másolati példányával kell az eljáró anyakönyvvezető felé
igazolni. A díjat legkésőbb a házasságkötést megelőzően 8 nappal kell teljesíteni.
(3) A befizetett díjat vissza kell utalni az ügyfél részére, ha a házasságkötés lebonyolítása az
Önkormányzat hibájából meghiúsul.
(4) A házasságkötés elmaradása esetén, amennyiben azt az eseményt megelőző 3 napon belül
az anyakönyvvezetőnek bejelentik, a befizetett díj 15 napon belül a befizető részére
visszatérítésre kerül.
7. Záró rendelkezések
7. § (1) A rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést
követően bejelentett házasságkötési eljárásokban kell alkalmazni.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Atvr. 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 megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben és a
www.kakucs.hu weboldalon.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző
1. számú melléklet a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
hivatali munkaidőn kívül / hivatali helyen kívül történő
házasságkötés létesítésének engedélyezéséhez
Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének engedélyezését az alábbi helyen és időben:
Neve:.............................................................................................................................................
Szül.hely, idő:...............................................................................................................................
Lakcíme:.......................................................................................................................................
Telefonszáma:...............................................................................................................................
Neve:............................................................................................................................................
Szül.hely, idő:..............................................................................................................................
Lakcíme:......................................................................................................................................
Telefonszáma:..............................................................................................................................
A házasságkötés időpontja:

201... év ….............................hó.....................nap.............óra...........perc
A hivatali helyiségen kívüli helyszín: Kakucs, ……………………………………………….
Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik
közre a házasságkötésnek hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha:
- a tanúk - és ha szükséges, - a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét
biztosítjuk,
- gondoskodunk a házasságkötés méltó keretéről,
- gondoskodunk az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.
Várható létszám: ….............. fő
Tudomásul vesszük, hogy a szolgáltatás díja összesen: …………………Ft, melyet legkésőbb
az eseményt megelőzően 8 nappal Kakucs Község Önkormányzata javára kell teljesítenünk!
Egyéb információk a szertartást végző anyakönyvvezető részére:
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Kakucs, 201....... év …............................hó ….........nap
…..................................
kérelmező

…...................................
kérelmező

…....................................
anyakönyvvezető

Anyakönyvvezetői nyilatkozat (A releváns rész aláhúzandó / kitöltendő.)
A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezését
- javaslom /
- nem javaslom, mert ………………………………….……………………………………...
A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezését
- javaslom /
- nem javaslom, mert…………………………………….……………………………………...
Engedélyezés esetén:
- szabadidőt / az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem.
……………………………………….
közreműködő anyakönyvvezető

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2013. (II. 15.) 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 Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben (a
továbbiakban: Ötv.) és 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 5.
melléklete tartalmazza.
2. § (1) A Képviselő-testület hivatalának neve: Kakucsi Polgármesteri Hivatal (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 közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátja a Mötv. 13. § (1) bekezdésében felsorolt feladatok közül a községi
önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatokat, figyelemmel az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdésében rögzített feladat- és hatáskörökre.
7. § (1) Az Önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását,
amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.
(2) Az önkéntes feladatok vállalása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt
feladatok ellátását, és finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön
források terhére lehetséges.
8. § (1) Az Önkormányzat a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
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 a Mötv. 41. §-ában foglaltak szerint látja el.
11. § A Mötv. 42. §-ában felsoroltakon kívül a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe
tartozik

a) a Képviselő-testület hatáskörébe utalt választás és kinevezés alkalmával az alapilletmény
meghatározása,
b) a helyi közügyek 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 vezeti.
(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 Mötv. 44. §-ában meghatározottak szerint.
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 legkésőbb 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 meghívót és a hozzá tartozó előterjesztéseket
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 a Mötv. 42. § (2) bekezdés a) – b) pontjai, illetőleg zárt
ülést rendelhet el a Mötv. 42. § (2) bekezdés c) pontja szerint meghatározott esetekben.
(3) Az Mötv. 42. § (2) bekezdésében foglaltakat az SZMSZ 5. függeléke tartalmazza.
(4) Zárt ülésen az Mötv. 42. § (3) bekezdésében felsorolt személyek vesznek 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 a Mötv. 42. § 1., 2.,
5., 6., 7. pontjában, az SZMSZ-ben meghatározott ügyek eldöntéséhez, az önkormányzati
képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság megállapításához, a
képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti zárt ülés elrendeléséhez.
(2) Az Mötv. 42. § 1., 2., 5., 6., 7. pontjában foglalt 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 a Mötv. 46. § (2) bekezdésében foglalt
ügyekben.
(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.
Interpelláció, kérdés
37. § (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.
A Képviselő-testület dokumentumai
38. § (1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(2) A képviselő-testületi ülésről a jegyzőkönyv mellett minden esetben hangfelvétel is készül.
A hangfelvételt a polgármester tárolja, és a Polgármesteri 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 az Mötv. 52. § (1) bekezdésében foglaltakat.
39. § 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.
40. § 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.
41. § (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 képviselő írja alá.
(2) A jegyzőkönyvet, a rendeletkivonatot, a jegyzőkönyv mellékleteit a jegyző 15 napon belül
köteles elküldeni a Pest Megyei Kormányhivatalnak.
42. § (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
a Mötv. 46. § (3) 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
43. § (1) A képviselők névsorát az SZMSZ 1. függeléke tartalmazza.
(2) A képviselők jogállására és a képviselők jogaira vonatkozó rendelkezéseket az Ötv. 19. §
(1) bekezdése, az Ötv. 19. § (2) bekezdésének a) – e) pontjai, valamint a Mötv. 41. és- 42. §-ai
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.
44. § (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.
45. § 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.

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 Képviselő-testület által a
bizottságokra átruházott feladat- és hatásköröket az SZMSZ 1. melléklete, a bizottsági tagok
névsorát az SZMSZ 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 információt 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 bizottság egy tagja 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 –
a Mötv. 57.-61. §-ai tartalmazzák.
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 – a Mötv. 63.-68. §-ai, valamint a Pttv. rendelkezései tartalmazzák.
(2) A polgármesternek a Mötv. 67. §-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 polgármester a Mötv. 82. §-ában foglaltak figyelembevételével jegyzőt nevez ki.
(2) A jegyző feladat- és hatásköreire a vonatkozó hatályos jogszabályok, valamint a Mötv. 81.
§-ában foglaltak az irányadók.
(3) A jegyző a Mötv. 81. § (3) 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, 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 polgármester 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 a Mötv. 84. § (1) – (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
polgármesteri hivatalt hoz létre Kakucsi Polgármesteri Hivatal 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 a Mötv. 54. §-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 az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2012. (X. 01.) 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 teherbíró-képességének
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) Az önkormányzati intézmények egyedi gazdálkodását 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
A KAKUCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYRENDJE
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint
a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint
határozza meg a Kakucsi Polgármesteri Hivatal Ügyrendjét:
I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ
A HIVATAL JOGÁLLÁSA
1. A Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete által létrehozott hivatal
a) megnevezése: Kakucsi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
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: 10 fő főállású dolgozó, melyből 9 fő köztisztviselő, 1 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. (A Mötv. 81.
§ (4) bekezdésében szabályozott esetekben a polgármester egyetértése szükséges.)

3. A Hivatal irányítása
A polgármester irányító jogkörében 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 Képviselőtestület 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 Hivatalban a köztisztviselők tekintetében a képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és
képzettségek az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
Munkakör
Képzettség megnevezése Képzettségi fokozat
pótlék mértéke
az
alapilletmény
%-ában
Pénzügyi
Mérlegképes könyvelő
Felsőfokú
40%
ügyintéző
Emeltszintű/középfokú
30%
Polgári védelmi Biztonságszervező
Felsőfokú
40%
ügyintéző
Emeltszintű/középfokú
30%
Személyügyi
Személyügyi ügyintéző / Felsőfokú
40%
ügyintéző
gazdálkodó
Emeltszintű/ középfokú
30%
Szociális
Szociális, gyermek- és
Felsőfokú
40%
ügyintéző
ifjúságvédelmi ügyintéző Emeltszintű/középfokú
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.
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,
o ehhez rendelhető kiadásait,
o 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 a Kakucsi Polgármesteri
Hivatal.
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 a Hivatal nemzetiségi képviselőtestületi 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 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.
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,
o ehhez rendelhető kiadásait,
o 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 a Kakucsi Polgármesteri
Hivatal.
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 a Hivatal nemzetiségi képviselőtestületi 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 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 5. melléklete
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
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841173 Statisztikai tevékenység
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási máshova nem sorolható (m.n.s.) szolgáltatások
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841906 Finanszírozási műveletek
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
882111 Aktív korúak ellátása
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
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
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
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
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

Balogh János
alpolgármester

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

06-20578-48-45

06-70321-16-53

Tóth Istvánné Rónay u.
képviselő
57.

konyvtar@kakucs.hu

06-20413-24-24

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 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.
Kakucs község közigazgatási területe:
Kakucs község határai:
észak-nyugat:
dél-nyugat:
dél-kelet:
észak-kelet:

2.180 hektár
Inárcs
Dabas
Újhartyán
Csévharaszt

(Kakucs a fővárostól 35 km-re, dél-délkeletre fekvő község.)
A község állandó lakosainak száma 2.781 fő.
A község infrastruktúrája 1990-től dinamikus mértékben növekedett.
Megépült
- az új tornacsarnok,
- az új polgármesteri hivatal,
kiépült
- a vezetékes földgáz-hálózat,
- az elektronikus rendszerű telefonhálózat,
- a vezetékes ivóvízhálózat,
- a szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep, illetőleg
felújításra került
- az általános iskola,
- a napközi otthonos óvoda,
- a könyvtár és közösségi ház,
- az egészségház,
- a ravatalozó,
- a sportpálya épülete és kerítése, továbbá
a központi parkba új játszóteret alakítottunk ki.
A községi szeméttelepet 2011-ben rekultiváltattuk.
A község belterületi úthálózata 95%-ban szilárd burkolatú.
A falu lakossága számára a megélhetést részben az Önkormányzat intézményei biztosítják,
részben a vállalkozások, illetőleg a lakosság nagyobb része naponta ingázik leginkább
Budapestre, vagy a környező településeken lévő munkahelyekre.

Az SZMSZ 4. függeléke
Minősített többség szükséges az alábbi esetekben (Mötv. 42. § alapján):
A képviselő-testület hatáskörei közül:
1. a rendeletalkotás;
2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe
utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;
b) önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási
megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból
történő kiválás;
c) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi
önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
d) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése.
Az SZMSZ 5. függeléke
A Képviselő-testület zárt ülést tart, illetve rendelhet el (Mötv. 46. § (2) bekezdése alapján):
A képviselő-testület
a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy
tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás
esetén;
b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása,
annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy
tárgyalásakor;
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az
önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete
A helyi szociális ellátásokról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésében, a 26. §-ában, a 32. § (1) és (3)
bekezdéseiben, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 38. § (9) bekezdésében, a 45. § (1) és (3)
bekezdéseiben, a 46. § (1) bekezdésében, a 47. § (1) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében,
a 92. § (1) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a pénzbeli és természetbeli szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet
rendelkezéseire - a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
Értelmező rendelkezések
1. § A rendelet alkalmazásában:
(1) Kakucs Község Önkormányzata: Önkormányzat
(2) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete: Képviselő-testület
(3) Kakucsi Polgármesteri Hivatal: Hivatal
(4) Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai: Segítőszolgálat
(5) öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: nyugdíjminimum
(6) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény: Sztv.
(7) A pénzbeli és természetbeli szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet:
Kormányrendelet.
(8) E rendelet által használt fogalmak értelmezését az Sztv. 4. §-ában foglaltak alapján kell
alkalmazni.
A rendelet célja
2. § (1) E rendelet célja, hogy a Képviselő-testület – a szociális gondoskodás hatáskörébe
tartozó feladatainak eleget téve – a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében
meghatározza az Önkormányzat által biztosított pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó helyi szociális ellátások formáit, az eljárási és jogosultsági szabályokat,
azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit, valamint az
adatkezelés szabályait.
(2) Az ellátást igénylők kötelesek arra, hogy helyzetük javítása érdekében a tőlük elvárható
módon mindent megtegyenek. Amennyiben pedig a támogatásra szorulók élethelyzete nekik
felróható okból következett be, életmódjuk, életvezetésük megváltoztatásával segítsék elő
helyzetük javítását.
(3) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az Önkormányzat, valamint annak szervei,
az egészségügyi ellátórendszer és a civil szervezetek kötelesek együttműködni, a tudomásukra
jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását kezdeményezni.

A rendelet hatálya
3. § (1) A rendelet hatálya a (2) – (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed Kakucs község
közigazgatási területén élő magyar állampolgárokra, bevándoroltakra, letelepedettekre,
hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya az Sztv. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az
(1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak a Kakucs község közigazgatási területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira
is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá
a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában
az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó
tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Kakucs községben bejelentett
lakcímmel rendelkezik, valamint
b) a hajléktalan személyre, amennyiben a szociális ellátás igénybevételekor nyilatkozatában
Kakucs község közigazgatási területét jelölte meg tartózkodási helyeként.
Hatásköri és eljárási rendelkezések
4. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Sztv. az irányadó.
(2) E rendeletben nem szabályozott eljárási cselekményekre a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
rendelkezései az irányadóak.
(3) E rendeletet az Sztv.-vel, a Kormányrendelettel, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelettel együtt kell alkalmazni.
(4) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti eljárás elektronikus
úton nem folytatható le.
(5) E rendelet alapján nyújtandó pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmet a
hatályos jogszabályok szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni a Hivatalban.
(6) A kérelemnyomtatványok igényelhetők a Hivatalban (2366 Kakucs, Fő utca 20.) és
letölthetőek a www.kakucs.hu honlapról.
5. § (1) A kérelmező köteles a családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, azokat
igazolni.
(2) A kérelem előterjesztésekor
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelméről,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlagáról
kell igazolást benyújtani.
(3) A jövedelem valódiságát igazoló iratok 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
NAV igazolása 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.
(4) Mellőzni lehet 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.
(5) E rendeletben foglalt szociális juttatások iránti kérelem esetén a jövedelem számítására és
a jogosultság elbírálására az Sztv. 10. §-ában foglaltak az irányadók.
(6) A benyújtott igazolásban közölt jövedelem valódiságáról a kérelmező büntetőjogi
felelősséggel nyilatkozatot tesz.
(7) A tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállását hivatalos tudomás, vagy a támogatásban
részesülő szülőtől (gondozótól) bekért, oktatási intézmény által kiállított igazolás, vagy kivételesen - büntetőjogi nyilatkozat alapján kell megállapítani.
(8) Ha a kérelem elbírálására vonatkozó hatáskört gyakorló szerv hivatalos tudomása vagy
környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a becsatolt
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás,
illetve saját és családja tulajdonában álló vagyonnak a fenntartási költségeit igazoló
dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek
figyelembevételével vélelmezhető.
6. § (1) A folyósított pénzbeli ellátás kifizetéséről a Hivatal Pénzügyi Csoportja gondoskodik
az ellátást megállapító határozatban foglaltak szerint. Ennek formája lehet: folyószámlára
történő átutalás, postai úton történő kézbesítés, intézményhez történő átutalás, házi pénztári
kifizetés.
(2) A pénzbeli ellátások folyósítása utólag, legkésőbb minden hónap 5. napjáig történik meg,
tekintettel a Kormányrendelet 6. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Rendkívüli élethelyzetben az ellátás kifizetését azonnal elrendelheti a polgármester.
7. § (1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása,
fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet az Sztv. 18. §-ában előírtaknak
megfelelő tartalommal.

(2) Az adatkezelés, adatszolgáltatás kapcsán a hatályos jogszabályi előírásokat be kell tartani.
Jogosulatlanul igénybevett ellátás visszafizetése
8. § (1) Az Sztv. 17. §-ában foglaltak szerint jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett
ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén a visszafizetés méltányosságból
részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés a kötelezett megélhetését
súlyosan veszélyeztetné.
(2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése szempontjából súlyosan veszélyezteti a
kötelezett megélhetését a visszafizetés, amennyiben a kötelezett családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át.
(3) Kérelemre, a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama
azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama.
Szociális gondoskodás rendszere
9. § (1) A Képviselő-testület a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek
teljesítését
a) pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtásával,
b) szociális szolgáltatások megszervezésével
valósítja meg.
(2) A Képviselő-testület e rendeletben szabályozza az alábbi pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokat, szolgáltatásokat:
a) aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás),
b) lakásfenntartási támogatás,
c) átmeneti segély,
d) temetési segély,
e) méltányossági közgyógyellátás,
f) hulladékszállítási díj átvállalása,
g) köztemetés,
h) étkeztetés,
i) házi segítségnyújtás,
j) családsegítés,
k) szociális információs szolgáltatás.
10. § (1) Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó, e rendeletben meghatározott pénzbeli és
természetbeni ellátások ügyében a Képviselő-testület a hatáskörét a szociális ügyekben eljáró
Bizottságára, a polgármesterre és a jegyzőre ruházhatja át.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv átruházott hatáskörében hozott döntés ellen
benyújtott jogorvoslati kérelemről a Képviselő-testület dönt.
II. FEJEZET
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
Aktív korúak ellátása
(rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás)

11. § (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek
és családjuk részére nyújtott ellátás.
(2) A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg az Sztv. 33. – 37/C. §aiban megállapított feltételek fennállása esetén, az ott leírtak szerint.
(3) Az aktív korúak ellátásán belül rendszeres szociális segélyt állapíthat meg a jegyző az
Sztv. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján annak a személynek, aki az 50. életévét betöltötte és
saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, kereső tevékenységet nem
folytat és
a)
tartós munkanélküli, vagy
b)
legalább 40%-os egészségkárosodást szenvedett, azonban rokkantsági vagy
rehabilitációs ellátás iránti kérelme határozattal elutasításra került.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy
főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 90%-át és vagyona nincs.
(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott tartós munkanélkülinek minősül az, aki a
kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év
időtartamig együttműködött
(6) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott egészségkárosodás mértékének igazolását a
Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal, az ellátás igénylésének elutasításáról szóló
rendelkezést az illetékes Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve által kiadott
dokumentumokkal kell igazolni.
(7) Az aktív korúak ellátására jogosult személyek közül a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra jogosultak az ellátás folyósításának feltételeként együttműködésre kötelesek a
Hivatallal, az illetékes Munkaügyi Központ kirendeltségével - az Sztv. 37. § (1) bekezdés b) –
d) pontjában meghatározott (rendszeres szociális segélyben részesülő) személyek továbbá a
Segítőszolgálattal is - az illetékes szervek által meghatározott módon.
(8) Az Sztv. 37. § (1) bekezdés b) – d) pontjában meghatározott személyek együttműködési
kötelezettségük teljesítése érdekében – jelen rendelet 1. mellékletében foglalt tartalommal együttműködési megállapodást kötnek a Segítőszolgálattal az Sztv. 37/A. § (1) – (2)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
Lakásfenntartási támogatás
12. § (1) Normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg a jegyző az Sztv. 38. § (1) - (8)
bekezdésében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak, figyelemmel arra, hogy a
lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(2) A lakásfenntartási támogatás megállapításának feltétele továbbá a kérelmező, vagy a
jogosult által életvitelszerűen lakott ingatlan rendezettségének biztosítása az alábbiak
figyelembevételével:
a) a 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 járda és 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) az ingatlan 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.
(3) A jegyző helyszíni szemle (környezettanulmány) lefolytatása során győződik meg a
lakókörnyezet rendezettségéről.
(4) Ha a lakókörnyezet a (2) 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.
(5) Amennyiben a kérelmező a (4) bekezdésben foglalt feltételeket nem teljesíti, a jegyző az
Sztv. 38. § (10) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
Átmeneti segély
13. § (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 a nyugdíjminimum 150%-át, egyedül élő esetén a
nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg.
(4) Az egyszeri átmeneti segély összege 2.000 Ft-nál kevesebb nem lehet, és minden kérelem
megítélése egyedi.
(5) Ugyanaz a személy, vagy család egy naptári évben legfeljebb 4 alkalommal részesülhet
átmeneti segélyben.
(6) Az átmeneti segély iránt benyújtott kérelem elutasítható, amennyiben a család, illetve az
egyedülálló személy:
a) aktív korúak ellátásában,
b) ápolási díjban,
c) lakásfenntartási támogatásban,
d) időskorúak járadékában,
e) közmunkán munkabérben
részesül,
f) a kérelemhez nem csatolja a csak általa személyesen beszerezhető mellékleteket,

g) nyilatkozatában valótlan adatokat közöl.
(7) A Képviselő-testület átmeneti segélyként, pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában nyújtható - támogatást állapíthat meg.
(8) A polgármester átmeneti segélyt állapíthat meg a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli
élethelyzetbe került azon személyek vagy családok részére (különösen elemi kár, baleset,
betegség, gyógyszerkiváltás esetén), akiknek azonnali segítségre van szüksége a rendkívüli
esetre tekintettel.
Temetési segély
14. § (1) A polgármester az Sztv. 46. §-a alapján temetési segélyt állapíthat meg a
hozzátartozónak.
(2) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül
lehet benyújtani a Hivatal szociális ügyintézőjénél.
(3) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő,
vagy a vele egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát, a
kérelmező és családja jövedelemigazolását, továbbá az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát.
A számlákat és a halotti anyakönyvi kivonatot a kérelmező részére - fénymásolást követően vissza kell szolgáltatni.
(4) A temetési segély összege a mindenkori helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének
10-100%-a. A helyben szokásos temetkezés legalacsonyabb költsége: 80.000 Ft.
(5) A temetési segély összege legalább:
a) amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja
meg a nyugdíjminimum összegét: 16.000 Ft,
b) amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a
nyugdíjminimum 100 és 200%-a között van: 12.000 Ft,
c) amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a
nyugdíjminimum 200%-át, de nem éri el a nyugdíjminimum 300%-át: 8.000 Ft,
(6) A megállapított segély összegét, illetve a határozat számát az ügyintéző a számlákra
rávezeti.
(7) Temetési segély nem állapítható meg annak:
a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem eléri vagy meghaladja a nyugdíjminimum
300%-át,
b) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési
hozzájárulásban részesült.
Méltányossági közgyógyellátás
15. § (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított
hozzájárulás az Sztv. 49. – 53. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

(2) A jegyző az Sztv. 50. § (3) bekezdésében meghatározott méltányossági közgyógyellátási
igazolványra való jogosultságot állapít meg annak a személynek, aki szociálisan rászorult és
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum 150%-át,
egyedülálló esetén 200%-át és gyógyszerköltsége eléri, vagy meghaladja a nyugdíjminimum
20%-át.
Hulladékszállítási díj átvállalása
16. § (1) A Képviselő-testület a település lakossága részére rendszeres ellátásként - kérelemre
- támogatást nyújt a települési szilárd hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatás díjának
megfizetéséhez.
(2) A mindenkori hulladékszállítási díjból díjfizetési kedvezményben részesül:
a) a 70. életévét betöltött egyedülálló, az életévének betöltését követő hónap elsejétől,
amennyiben ő az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos használója,
b) az a házaspár, melynek mindkét tagja a 70. életévét betöltötte, a fiatalabbik személy 70.
életévének betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben ők az ingatlan tulajdonosai,
haszonélvezői és egyedüli, kizárólagos használói,
c) az a házaspár, melynek legalább egyik tagja a 70. életévét betöltötte, az életévének
betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben ők az ingatlan tulajdonosai, haszonélvezői és
egyedüli, kizárólagos használói,
d) a 65. életévét betöltött egyedülálló, az életévének betöltését követő hónap elsejétől,
amennyiben ő az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos használója.
(3) Az ellátás összege:
a) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a hulladékszállítási díj 100%-a,
b) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a hulladékszállítási díj 75%-a,
c) a (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott esetekben a hulladékszállítási díj 50%-a.
(4) A kérelmek elbírálásának hatáskörét a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(5) A Képviselő-testület szociális ügyekben eljáró Bizottsága egyéb esetekben - eseti elbírálás
alapján - a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével adhat
díjfizetési kedvezményt.
(6) Díjfizetési mentességben részesül továbbá kérelem alapján az az ingatlantulajdonos,
akinek az ingatlanára nincs bejelentett természetes vagy jogi személy, és életvitelszerűen nem
tartózkodik ott senki. A kérelmet a Hivatalban kell benyújtani és nyilatkozni a feltételek
fennállásáról.
Köztemetés
17. § Az Sztv. 48. §-ában megfogalmazott feltételek fennállása esetén Kakucs közigazgatási
területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a polgármester gondoskodik.
Egyéb természetbeni ellátások
18. § (1) A pénzbeli ellátások a következő természetbeni ellátási formákban is nyújthatóak:
a) élelmiszer kifizetése,
b) tankönyv kifizetése,
c) tüzelő kifizetése, biztosítása,

d) közüzemi díjak átvállalása, kifizetése,
e) gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.
(2) A természetben nyújtott ellátás konkrét formájáról, módjáról a Képviselő-testület szociális
ügyekben eljáró Bizottsága dönt.
III. FEJEZET
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Szociális szolgáltatások
19. § (1) Az Önkormányzat a szociális szolgáltatások közül az alábbiakat láttatja el a
Segítőszolgálattal:
a) az Sztv. 62. §-ában meghatározott: étkeztetést,
b) az Sztv. 63. §-ában meghatározott: házi segítségnyújtást,
c) az Sztv. 64. §-ában meghatározott: családsegítést.
(2) A szociális szolgáltatások iránti igényt a rászoruló, a házi szociális gondozó, illetve bárki,
akinek a rászorultság tudomására jut, jelezheti a Hivatalban, vagy a Segítőszolgálatnál azzal,
hogy ezen ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátás az igénylő kérelmére történik.
(3) A szociális szolgáltatások igénybevétele iránti kérelmet a Segítőszolgálat vezetőjéhez kell
benyújtani.
(4) Az étkeztetésre való jogosultságot és a díj mértékét a Segítőszolgálat állapítja meg és a
házi szociális gondozó bevonásával kétévente felülvizsgálja.
(5) Az étkeztetést a Segítőszolgálat elsődlegesen az Önkormányzat konyhájáról biztosítja
házhozszállítással.
(6) A házi segítségnyújtás engedélyezéséről a házi szociális gondozó által elvégzett
környezettanulmány, valamint a kérelmező egészségi állapotáról szóló háziorvosi igazolás és
javaslat alapján a Segítőszolgálat dönt.
(7) A házi segítségnyújtás és családsegítő-szolgálat igénybevétele térítésmentes.
(8) A szociális szolgáltatások részletes szabályait Dabas Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Segítőszolgálatnál igénybe vehető szociális szolgáltatásokról és azok térítési
díjáról rendelkező mindenkor hatályos önkormányzati rendelete szabályozza.
Szociális információs szolgáltatás
20. § (1) Az Önkormányzat szociális információs szolgáltatást nyújt a rászorultak részére a
szociális ellátások hozzáférhetőségéről és igénybevételük módjáról.
(2) A szociális információs szolgáltatást az Önkormányzat a Hivatal illetékes ügyintézője és a
jegyző útján biztosítja.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott személyek kötelesek írásbeli, vagy szóbeli kérelem
alapján a kérelmezőnek felvilágosítást adni:

a) az Sztv.-ben és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal,
valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban
aa) a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az
igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről,
ab) a helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások elérhetőségéről és igénybevételük
módjáról;
b) a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, a családtámogatási
ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátásokkal, valamint
a fogyatékossággal összefüggő ellátásokkal kapcsolatban
ba) az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv
elérhetőségéről,
bb) az ellátások igénybevételéhez szükséges iratokról.
(4) A szociális információs szolgáltatás térítésmentes.
IV. FEJEZET
Szociálpolitikai kerekasztal
21. § (1) Az Önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a
szolgáltatásszervezési
koncepcióban
meghatározott
feladatok
megvalósulásának,
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.
(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
1. a polgármester,
2. a jegyző,
3. a szociális ügyintéző,
4. a háziorvos,
5. a házi gyermekorvos,
6. a védőnő,
7. a szociális ügyekben eljáró Bizottság elnöke,
8. a Kakucsi Általános Iskola igazgatója,
9. a Kökörcsin Óvoda vezetője,
10. a gyermekjóléti szolgálat képviselője.
(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal legalább évente 1 alkalommal tart ülést, melynek
előkészítése és lebonyolítása a szociális ügyekben eljáró Bizottság feladata.
Hatályba léptető és záró rendelkezések
22. § (1) A Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban, ha az az
ügyfélre kedvezőbb, a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 20/2010. (XII.
07.) önkormányzati rendelete és az azt módosító későbbi rendeletek.
(3) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévő hirdetőtábláján
és a www.kakucs.hu honlapon történő – kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
A helyi szociális ellátásokról szóló
4/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete
1. melléklete
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
beilleszkedést elősegítő programban való részvételről
1. A megállapodást kötötték:
Egyrészről: az Sztv. 37. § (1) bekezdés b) – d) pontjában meghatározott, rendszeres szociális
segélyben részesülő, családsegítő szolgáltatást igénybe vevő ügyfél, akinek:
neve: …………………………………………………………………………………………..
születési helye, ideje: ………………………………………………………………………….
anyja neve: ……………………………………………………………………………………
lakcíme: ……………………………………………………………………………………….
telefonszáma: …………………………………………………………………………………
Másrészről: a dabasi székhelyű Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai (a
továbbiakban: Segítőszolgálat) részéről:
……………………………………………………………………………… családgondozó.
Az ügyfél részére megállapított rendszeres szociális segély folyósításának kezdete:
20.…. év …………..………hó ……...

2. A ügyfél kötelezettségei:
A Segítőszolgálattal közösen kidolgozott program teljesítése:
a) A Segítőszolgálat kakucsi családgondozójával folyamatosan együttműködik.
b) Az együttműködés időpontjait – az Önkormányzat javaslatának figyelembevételével - a
családgondozó határozza meg és értesíti róla az ügyfelet.
c) A vállalt feladatok teljesítése.
d) A közösen megbeszélt időpontok betartása.
e) A családi körülményekben, személyi adatokban történő hivatalos változásról,
munkaviszony létesítéséről 8 napon belül tájékoztatja családsegítőjét.
f) Adott problémája megoldásához szükséges intézményekkel való kapcsolattartás.
g) Ha együttműködése kötelezettsége teljesítésében ténylegesen akadályozott, ennek okáról
haladéktalanul, amennyiben ez önhibáján kívül nem lehetséges, az akadály elhárulását
követő 3 munkanapon belül személyesen, írásban, vagy telefonon hitelt érdemlő módon
köteles tájékoztatást adni.

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az együttműködés megszegése a rendszeres szociális
segély folyósításának megszüntetését eredményezi.
Az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az együttműködéshez szükséges személyes adatait az
1/2000. SZCSM rendelet alapján rögzítsék és az adatvédelemre vonatkozó hatályos
jogszabályok betartásával kezeljék.
3. A Segítőszolgálat családgondozója által vállalt feladatok:
a) Tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások
formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról.
b) Szociális, életvezetési tanácsadást nyújt.
c) Segítséget nyújt az ügyfél számára ügyei vitelében.
d) Lehetőség és igény szerint természetbeni juttatásokat közvetít.
e) Rendszeres kapcsolatot tart az ügyféllel ügyfélfogadási időben.
f) Egyéni, vagy csoportos terápiát biztosít az ügyfél képességeinek megtartásához.
g) Az együttműködés megszegése esetén jelzési kötelezettség teljesítése Kakucs község
jegyzője felé.
Aláírásunkkal igazoljuk, hogy a fenti megállapodás tartalmával egyetértünk, az abban
foglaltakat betartjuk, illetve közös egyeztetés alapján módosítjuk a vállalt feladatokat.
Dátum: 20……… ……………………
……………………………………….
ügyfél

……………………………………………
családgondozó

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete
A gyermekvédelem helyi szabályairól
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 18. § (1) és (2) bekezdéseiben, 21. § (1) bekezdésében, 29. § (2) és (3)
bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. § A rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) által az önkormányzatok számára
meghatározott, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a
feltételrendszert, az eljárási szabályokat, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások biztosítását szabályozza a helyi sajátosságok figyelembevételével.
A rendelet hatálya
2. § A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 4. §-a által meghatározott azon személyekre, akik
Kakucs község közigazgatási területén jogszerűen tartózkodnak.
Eljárási szabályok
3. § (1) Az ellátások iránti kérelmet a Kakucsi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban:
Polgármesteri Hivatal) ügyfélfogadási időben, az arra rendszeresített nyomtatványon lehet
benyújtani.
(2) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és családtagjai jövedelem- és vagyoni
viszonyairól szóló igazolást, valamint a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali
tagozatán tanuló gyermek, fiatal felnőtt esetében az oktatási intézmény igazolását a tanulói,
hallgatói jogviszony fennállásáról.
(3) A kérelem előterjesztésekor
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelméről,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén
a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett
jövedelem egyhavi átlagáról
kell igazolást benyújtani.
(4) A jövedelem valódiságát igazoló iratok 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

NAV igazolása 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.
(5) Mellőzni lehet 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.
(6) A benyújtott igazolásban közölt jövedelem valódiságáról a kérelmező büntetőjogi
felelősséggel nyilatkozatot tesz.
(7) A jövedelem, a vagyon és a rendszeres pénzellátás meghatározását a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésében foglaltak
tartalmazzák.
(8) A pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását - a támogatást kérelmezőn kívül nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó
intézmény (természetes személy), illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi
szervezet is kezdeményezheti.
II. Fejezet
Pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátások
4. § Kakucs Község Önkormányzata az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a) a pénzbeli és természetbeni ellátások közül:
aa) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást,
ab) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást,
ac) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt,
ab) az óvodáztatási támogatást,
b) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül:
ba) a gyermekjóléti szolgáltatást.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
5. § (1) A szociális ügyekben eljáró Bizottság a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal
küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, feltéve, hogy a
támogatásban részesített családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum)
másfélszeresét.
(2) A rendkívüli élethelyzet súlyosságára tekintettel, különös méltánylást érdemlő esetben az
(1) bekezdésében meghatározott jövedelemhatártól el lehet tekinteni.
(3) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen: valamely családtag tartós
betegsége, vagy ellátatlan munkanélkülisége miatt bekövetkezett 50%-os mértékű

jövedelemcsökkenés, az elemi kár miatt bekövetkezett rendkívüli kiadás, a szociális
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának
előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, vagy
iskoláztatás miatti rendkívüli kiadás.
(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege 2.000 Ft-nál kevesebb és a
nyugdíjminimum összegénél magasabb nem lehet.
(5) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy naptári éven belül gyermekenként legfeljebb
négy alkalommal adható.
(6) A szociális ügyekben eljáró Bizottság döntése alapján a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható. Természetbeni ellátás különösen az
általános iskolás gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának támogatása, a tandíj,
egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének
átvállalása.
(7) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegéről és formájáról határozatban kell
rendelkezni. A határozatot indokolt esetben azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani.
(8) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt benyújtott kérelem elutasítható, amennyiben
a család, illetve az egyedülálló személy:
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
b) aktív korúak ellátásában,
c) ápolási díjban,
d) lakásfenntartási támogatásban,
e) időskorúak járadékában,
f) közmunkán munkabérben
részesül, vagy
g) a kérelemhez nem csatolja a csak általa személyesen beszerezhető mellékleteket,
h) nyilatkozatában valótlan adatokat közöl.
(9) A pénzbeli ellátás folyósítása utólag, legkésőbb minden hónap 5. napjáig történik meg.
Rendkívüli élethelyzetben az ellátás kifizetését azonnal elrendelheti a polgármester.
(10) A polgármester rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapíthat meg a létfenntartást
veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került azon személyek vagy családok részére
(különösen elemi kár, baleset, betegség, gyógyszerkiváltás esetén), akiknek azonnali
segítségre van szüksége a rendkívüli esetre tekintettel.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
6. § (1) A kiegészítő gyermekvédelmi támogatást a jegyző állapítja meg Gyvt. 20/B. §-ában
meghatározott feltételek fennállása esetén.
(2) A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapítására irányuló
eljárás részletes szabályait a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) 68/A. – 68/E. §-ai
tartalmazzák.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
7. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a jegyző állapítja meg Gyvt. 19. - 20/A.
§-aiban meghatározott feltételek fennállása esetén.
(2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló
eljárás részletes szabályait a Gyer. 65. - 68. §-ai tartalmazzák.
Óvodáztatási támogatás
8. § (1) Az óvodáztatási támogatást a jegyző állapítja meg a Gyvt. 20/C. §, valamint a Gyvt.
160/A. §-aiban meghatározottak alapján.
(2) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítására irányuló eljárás részletes
szabályait a Gyer. 68/F. – 68/L. §-ai tartalmazzák.
Gyermekjóléti szolgáltatás
9. § (1) Kakucs Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást a Társult
Önkormányzatok ”Együtt” Segítőszolgálatai (a továbbiakban: Segítőszolgálat) fenntartásában
működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretében biztosítja, a Kakucsi
Polgármesteri Hivatal épületében.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39. - 40. §-ai
határozzák meg.
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének módjáról a Gyvt. 31. - 32. §-ai
rendelkeznek.
(4) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
(5) Az ellátás megszűnik a Gyvt. 37/A. §-ában szabályozottak szerint.
IV. fejezet
Záró rendelkezések
10. § (1) A Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban, ha az az
ügyfélre kedvezőbb, a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló 5/2010. (II. 16.), és az azt módosító 5/2011. (III. 18.) önkormányzati
rendelet.
(3) E rendelet rendelkezéseit – amennyiben az a kérelmező számára hátrányos helyzetet nem
teremt – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(4) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt.-ben és a Gyer.-ben foglaltakat kell
alkalmazni.

(5) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévő hirdetőtábláján
és a www.kakucs.hu honlapon történő – kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Kakucs Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kakus Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az
államháztartás szervezeteinek sajátos beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét
szabályozó, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat
– a 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi
rendeletet alkotja.
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:
c)
Általános Iskola
d)
Kökörcsin Óvoda
e)
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
785.929.901.- 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 781.000 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés
Eredeti
Módosított Tény adatok
előirányzat
előirányzat
(e/Ft-ban)
(e/Ft-ban)
(e/Ft-ban)
a) irányító szerv költségvetéséből kapott
233.912
272.716
támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú
178.329
42.642
42.752
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 előirányzatmódosítási 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

11.026

11.026

12.112

25.088

25.088

24.112

135.030

6.528

6.528

88.275
55.105
36.090
13.062

88.275
55.105
79.874
72.777

67.973
45.706
73.275
80.316

7.185

átvevő költségvetési maradványából
származik)
h) hitel
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási
maradvány alaptevékenység ellátására
történő igénybevétele/
j) függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel
Mindösszesen:

67.631

438.492

67.631
596

200.919
2.021

640.812

-5.678
781.000

(3) Az Önkormányzat összesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés
Eredeti
Módosított Tény adatok
előirányzat
előirányzat
(e/Ft-ban)
(e/Ft-ban)
(e/Ft-ban)
a) működési költségvetés
333.427
380.567
339.948
aa) személyi jellegű kiadások
10.731
14.799
13.637
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
2.883
5.613
3.674
szociális hozzájárulási adó
ac) dologi jellegű kiadások
84.978
89.106
81.055
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
84.362
18.985
6.857
ae) egyéb működési célú kiadások
150.473
252.064
234.370
af) működési célra átadott
pénzeszközök
b) felhalmozási költségvetés
ba) intézményi beruházások
bb) felújítások
bc) kormányzati beruházások
bd) lakástámogatás
be) lakásépítés
bf) egyéb felhalmozási kiadások
bg) felhalmozási célra átadott
pénzeszközök
c) hitelek
d) céltartalék
e) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás
Mindösszesen:

19.228
4.229
14.826

31.465
9.850
21.442

29.015
10.029
18.709

173

173

277

81.837
4.000

222.635
6.145

438.492

640.812

380.651
0
-8.202
741.411

Eredeti
előirányzat
(e/Ft-ban)
4.016
1.778
1.500
738

Módosított
előirányzat
(e/Ft-ban)
8.455
1.778
1.500
738
0
685
0

(4) Az Önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Rendezési terv módosítás
ab) Óvoda bővítés előkészítő munkái
ac) Pénzügyi szoftver
ad) Kateszteri program
ae) Könyvtár (bútor)
af) Falikút (Iskola)

0

Tény adatok
(e/Ft-ban)
9.283
1.778
851
901
210
685
319

ag) Projektor ( Hivatal)
ah) Televíziók (Óvoda, Iskola, Könyvtár)
ai) Software
aj) Laptop (Képviselők)
ak) Hivatali számítógéppark bővítés
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Egészségház felújítása
bb) Szennyvíztelep-bővítés előkészítő
munkái
bc) Földvásárlás
bd) Áfa (fordított)
Mindösszesen:

0
0
0
0
0
15.041
4.430
1.810

348
1.035
0
1.172
1.199
22.270
11.659
1.810

348
1.035
785
1.172
1.199
19.378
18.208
457

1.930
6.871
19.057

1.930
6.871
30.725

713
0
28.661

(5) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatási, szociális, rászorultság
jellegű ellátások:
Megnevezés
Eredeti
Módosított Tény adatok
előirányzat
előirányzat
(e/Ft-ban)
(e/Ft-ban)
(e/Ft-ban)
a) Rendszeres szociális segély
3.386
24.619
18.971
b) Időskorúak járadéka
32
203
217
c) Lakásfenntartási támogatás
637
3.420
6.476
d) Ápolási díj
1.859
3550
7.237
e) Átmeneti segély
7.419
7.611
4.711
f) Temetési segély
500
500
253
g) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
8.873
8.873
1.256
h) Közgyógyellátás
540
540
348
i) Lakástámogatás
2.000
2.000”
j) Köztemetés
0
0
118
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok,
amelyek 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: (7) A meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható
együttes összege: 0.- e Ft.
5. § (1) A költségvetés egyenlege 226.906.- e Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 226.906.- e Ft
b) külső finanszírozással 0.- e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele :
0.- e Ft
aa) működési célú
226.906.- e Ft
ab) felhalmozási célú
0.- e Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése
0.- e Ft
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása
0.- e Ft

(4) A külső finanszírozáson belül: (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli
– létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet a 3. számú melléklet
részletesen tartalmaz.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 64 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 64 fő.
(6) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 10 fő.
(7) Az Önkormányzat összevont költségvetésében tartalék:
Megnevezés
a) általános tartalék
b) céltartalék

4.000.- e Ft

(8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztési (beruházási) kiadások célonkénti
részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület intézményi működési hiányait az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése
6. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési
szerv 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 112.371 ezer forintban állapítja
meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Eredeti
Módosított Tény adatok
Megnevezés
előirányzat
előirányzat
(e/Ft-ban)
(e/Ft-ban)
(e/Ft-ban)
a) irányító szerv költségvetéséből kapott
78.654
119.946
111.839
támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú
11.330
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 előirányzat11.330
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) kölcsön
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási
maradvány alaptevékenység ellátására
történő igénybevétele/
Mindösszesen:

89.984

216

532

120.162

112.371

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
Eredeti
Módosított Tény adatok
Megnevezés
előirányzat
előirányzat
(e/Ft-ban)
(e/Ft-ban)
(e/Ft-ban)
a) működési költségvetés
89.984
120.162
112.367
aa) személyi jellegű kiadások
46.535
43.826
41.468
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
11.772
12.405
9.985
szociális hozzájárulási adó
ac) dologi jellegű kiadások
25.223
29.374
25.447
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb működési célú kiadások
6.454
34.557
35.467
b) felhalmozási költségvetés
ba) intézményi beruházások
bb) felújítások
bc) kormányzati beruházások
bd) lakástámogatás
be) lakásépítés
bf) egyéb felhalmozási kiadások
c) kölcsönök
Mindösszesen:
89.984
120.162
112.367
(4) A Polgármesteri Hivatal létszám-előirányzata:
Megnevezés
Eredeti
előirányzat
(fő)
a) átlagos statisztikai állományi létszám –
13
átlaglétszám:
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró
11
létszám:
c) közfoglalkoztatottak létszáma:
0

Módosított
előirányzat

Tény adatok
(fő)

24

18

10

18

0

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 részére a Kakucsi Polgármesteri
Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012.
(XII. 20.) önkormányzati rendeletben foglaltakat.
Az Általános Iskola költségvetése
7. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola, mint költségvetési szerv
2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 80.793 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Általános Iskola költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Eredeti
Módosított Tény adatok
Megnevezés
előirányzat
előirányzat
(e/Ft-ban)
(e/Ft-ban)
(e/Ft-ban)
a) irányító szerv költségvetéséből kapott
42.507
85.093
80.793
támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú
35.149
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 előirányzatmódosítási 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:

35.149

77.656

85.093

80.793

(3) Az Általános Iskola költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
Eredeti
Módosított Tény adatok
Megnevezés
előirányzat
előirányzat
(e/Ft-ban)
(e/Ft-ban)
(e/Ft-ban)
a) működési költségvetés
77.656
85.093
80.698
aa) személyi jellegű kiadások
47.040
50.460
48.589
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
12.661
13.563
12.982
szociális hozzájárulási adó
ac) dologi jellegű kiadások
13.875
16.990
14.103
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb működési célú kiadások
4.080
4.080
5.024
b) felhalmozási költségvetés
ba) intézményi beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadások
Mindösszesen:
(4) Az Általános Iskola létszám-előirányzata:
Megnevezés

77.656

85.093

80.698

(fő)
21

Módosított
előirányzat
21

Tény adatok
(fő)
21

19

21

21

0

0

0

a) átlagos statisztikai állományi létszám –
átlaglétszám:
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró
létszám:
c) közfoglalkoztatottak létszáma:

A Kökörcsin Óvoda költségvetése
8. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Kökörcsin Óvoda, mint költségvetési szerv
2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 34.380 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Kökörcsin
előirányzatonként:
Megnevezés

Napközi

Otthonos

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

Óvoda

költségvetési

bevételei

kiemelt

Eredeti
előirányzat
(e/Ft-ban)
14.436

Módosított
előirányzat
(e/Ft-ban)
15.387

Tény adatok
(e/Ft-ban)

20.971

20.971

0

34.364

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 előirányzatmódosítási 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:

20.971

35.407

20.971

0

15

16

36.373

34.380

(3) A Kökörcsin Óvoda költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
Eredeti
Módosított Tény adatok
Megnevezés
előirányzat
előirányzat
(e/Ft-ban)
(e/Ft-ban)
(e/Ft-ban)
a) működési költségvetés
35.407
36.373
34.377
aa) személyi jellegű kiadások
21.938
22.686
22.472
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
5.901
6.104
5.885
szociális hozzájárulási adó
ac) dologi jellegű kiadások
5.120
5.135
3.656
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb működési célú kiadások
2.448
2.448
2.367
b) felhalmozási költségvetés
ba) intézményi beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadások
Mindösszesen:

35.407

(4) A Kökörcsin Óvoda létszám-előirányzata:
Eredeti
Megnevezés
előirányzat
(fő)
a) átlagos statisztikai állományi létszám –
11

36.373

34.380

Módosított
előirányzat

Tény adatok
(fő)

11

11

átlaglétszám:
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró
létszám:
c) közfoglalkoztatottak létszáma:

11

11

11

0

0

0

9. § (1) Az Önkormányzat hitelállományának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) 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.
A mezőgazdasági út várható támogatása 2012. évre 24.112.- e Ft. A beruházás 2011. évben
megvalósult.
(3) Az Önkormányzat egyszerűsített mérlegének adatait a 8. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 9. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat pénzmaradványának kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat vagyon- és készletkimutatását - leltárt - a 11. számú melléklet
tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének előirányzat-módosítását a 12. számú
melléklet tartalmazza.
Záró és vegyes rendelkezések
10. § (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

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013. (VI. 17.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a
vagyon kezelésének szabályozásáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a 143. § (4) bekezdés i)
pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 6. és
11. alpontjában, az 5. § (2) bekezdés b)-c) pontjában, az 5. § (4) bekezdésében, a 11. § (16)
bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény
97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
e) pontjában és (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket
rendeli el:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Értelmező rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában:
(1) Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
(2) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
(3) Kakucsi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
(4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.)
(5) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.)
(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
(7) E rendelet által használt fogalmak értelmezését az Nvtv. 3. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján kell alkalmazni.
2. A rendelet célja
2. § A rendelet célja
a) az önkormányzati tulajdon folyamatos védelme,
b) az önkormányzati vagyonelemek használata és működtetése során értékük
megőrzése,
c) az önkormányzati vagyonelemek növelésének előmozdítása,
d) az Önkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges
gazdasági alapok megteremtése - a rendelkezésre álló tulajdon eredményes és
hatékony működtetésével.
3. A rendelet hatálya
3. § (1) A rendelet hatálya kiterjed
a) az Önkormányzatra,
c) az Önkormányzat szerveire.
b) az önkormányzati vagyon kezelőire, hasznosítóira, használóira,
d) az Önkormányzat tulajdonában lévő és tulajdonába kerülő

da) ingatlan és ingó vagyonra, vagyoni értékű jogokra (továbbiakban: ingatlan
és ingó vagyon), továbbá
db) a tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, a kárpótlási jegyekre, a
gazdasági társaságban az Önkormányzatot megillető egyéb társasági
részesedésekre (portfolió vagyon).
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra és
helyiségek bérletére, az elővásárlási joggal érintett bérlakások értékesítésére és az
Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek tulajdonjogot nem érintő hasznosítására.
(3) Az Önkormányzat tulajdonában levő, az állami fenntartású köznevelési intézmények
feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon esetében, amely a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KIK) ingyenes használatába került, a rendelet
szabályait csak annyiban lehet alkalmazni, amennyiben a KIK-kel kötött szerződés
megengedi.
II. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON CSOPORTOSÍTÁSA
4. § (1) Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.
(2) A törzsvagyon körébe tartozó vagyon forgalomképtelen vagy
forgalomképes.
(3) A törzsvagyonhoz nem tartozó üzleti vagyon forgalomképes.

korlátozottan

5. § (1) A forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó vagyonelemek köréről az Nvtv. 5. § (2)
bekezdés a) és b) pontja rendelkezik.
(2) Az Nvvt. 5. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt, kizárólagos önkormányzati
tulajdonban álló, forgalomképtelen vagyonelemeket az Nvtv. 5. § (3) bekezdése határozza
meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésen túlmenően vagyontárgyat forgalomképtelen
törzsvagyonná - azon belül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonná - nem minősít.
6. § A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét az Nvtv. 5. § (5) bekezdése
határozza meg, továbbá az Nvtv. 5. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Nvtv. 5. § (5) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott vagyonelemeken felül - a
Képviselő-testület korlátozottan forgalomképessé minősíti az Önkormányzat tulajdonában
álló
a) köztemetőt és a temetkezést kiszolgáló ravatalozó épületét,
b) sportpályát, a hozzá kapcsolódó sportcélú épületekkel.
7. § Üzleti vagyon mindazon vagyonelem, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe, így
különösen az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, bel- és külterületi beépítetlen
ingatlanok.
8. § Önkormányzati vagyontárgyat
a) üzleti vagyonból korlátozottan forgalomképes törzsvagyonná vagy kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonná,
b) korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni körből nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná,
c) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon köréből
korlátozottan forgalomképes törzsvagyonná,

d) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon vagy
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon köréből üzleti vagyonná
csak a Képviselő-testület minősíthet át e rendelet módosításával, amennyiben az átminősítés
magasabb szintű jogszabály rendelkezéseivel nem ellentétes.
III. FEJEZET
A VAGYON FELETTI TULAJDONOSI JOG GYAKORLÁSA
4. A tulajdonosi jogok gyakorlója, hatáskörök
9. § (1) Az Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Képviselőtestület, illetve - e rendeletben átruházott hatáskörben - a polgármester gyakorolják.
(2) Az önkormányzati vagyont érintő hatósági és bírósági eljárásban a tulajdonost megillető
nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a
polgármester gyakorolja. Az Önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester
gondoskodik.
5. Az önkormányzati vagyon forgalmi értékének meghatározása
10. § Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére vagy ellenérték fejében történő
hasznosítására és megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értéke

a) ingatlan és ingó vagyon esetében 6 hónapnál nem régebbi összehasonlító
értékbecsléssel; az Önkormányzat által vásárolt ingatlanvagyon esetén a beszerzési
érték alapulvételével vagy az aktuális, helyben érvényes forgalmi értékek alapján;
indokolt esetben 6 hónapnál nem régebbi, ingatlanforgalmi szakértő által készített
értékbecsléssel,
b) értékpapír esetén, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, az egyes
értékpapírtípusok piacán az értékesítés, hasznosítás idején kialakult árfolyam alapján,
c) társasági részesedést megtestesítő és egyéb vagyoni értékű jog esetén 6 hónapnál
nem régebbi üzleti értékelés alapján
vehető figyelembe.
6. A vagyon tulajdonjogának átruházása
11. § (1) Vagyon tulajdonjogát átruházni 25 millió forint értékhatár felett versenyeztetés útján
lehet, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és
ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
(2) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni
a) természetes személy vagy
b) az Nvtv.-ben meghatározott átlátható szervezet részére lehet.
(3) A versenyeztetésre vonatkozó szabályokat az Önkormányzat Versenytárgyalási
Szabályzata tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott értékhatárt el nem érő vagyontárgyakat a helyben
szokásos módon lehet értékesítésre meghirdetni. A helyben szokásos mód az Önkormányzat
weblapján, valamint a hirdetőtáblán történő meghirdetést jelenti.
(5) Nem kell értékesítésre meghirdetni telekhatár rendezés esetén a telekhatár rendezés miatt
elidegenítésre kerülő ingatlanrészt.
(6) Az önkormányzati ingatlanvagyon értékesítése esetén az Nvtv. 14. §-a alapján az államot
elővásárlási jog illeti meg.

12. § (1) Nem idegeníthető el az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe
sorolt vagyon.
(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon kizárólag az állam, másik helyi
önkormányzat, vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el a 11. § (1) bekezdésében
rögzített szabályok alkalmazásával.
7. Ingyenes vagyonátruházás
13. § (1) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni az Nvtv. 13. § (3)-(11)
bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján lehet.
(2) E szabályokat nem kell alkalmazni a pénzvagyonra, valamint a követelésekre és a fizetési
kötelezettségekre.
8. A vagyon megterhelése
14. § Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát kizárólag az Nvtv. 6. § (1)
bekezdésében foglalt jogokkal lehet megterhelni.
15. § (1) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának megterhelhetőségét
a törvény alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyon esetében törvények
határozzák meg.
(2) A korlátozottan forgalomképes vagyon felett törvényben vagy e rendeletben
meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni.
(3) Az Önkormányzat e rendelet alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített
vagyonára a 14. §-ban meghatározottakat kell alkalmazni.
16. § (1) Az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonát meg lehet terhelni.
(2) Az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonának megterhelése - értékhatár nélkül - a
Képviselő-testület joga.
17. § A közműszolgalom alapításához, közmű építéséhez szükséges hozzájárulás megadása,
az elidegenítési és terhelési tilalmak törléséhez szükséges nyilatkozattétel a polgármester
hatáskörébe tartozik.
9. A vagyon vállalkozásba vitele
18. § Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát nem lehet vállalkozásba vinni.
19. § (1) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona vállalkozásba
vitelének szabályait - a törvény alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyon
esetében - törvények határozzák meg.
(2) Az Önkormányzat e rendelet alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyonát
nem lehet vállalkozásba vinni.
20. § (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.
10. Vagyonkezelői jog létesítése és átengedése

21. § (1) Vagyonkezelői jogot kizárólag az Nvtv. 3. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt
vagyonkezelők részére - önkormányzati közfeladat ellátásához - kapcsolódva lehet létesíteni
akkor, ha az biztosítja a feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítását, a vagyon állagának
és értékének megőrzését, védelmét, és lehetőség szerint a vagyon értékének növelését.
(2) A vagyonkezelői jogra és a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó rendelkezéseket az
Nvtv. 6. § (1) bekezdése, a 11. § (1) bekezdése, a 11. § (3)-(5) bekezdései, a 11. § (7)
bekezdése és a 11. § (8) bekezdés d) pontja tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a tulajdonában álló, általános iskolai feladatot ellátó intézmény
feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon kezelésének jogát - ideértve a
taneszközöket, továbbá az intézményben levő eszközöket, felszereléseket – 2013. január 1jétől a KIK ingyenes vagyonkezelésébe adta.
22. § Az Önkormányzat a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának körébe sorolt
vagyona vagyonkezelési jogát a forgalomképesség korlátozásának tartalmát meghatározó
feltételek figyelembevételével átengedheti.
23. § A Képviselő-testület dönt a vagyon vagyonkezelési jogának ellenérték fejében történő
átengedéséről.
24. § Vagyonkezelő jogot ingyenesen átengedni kizárólag közfeladat ellátása céljából és a
közfeladat ellátásához szükséges mértékben lehet.
25. § A vagyonkezelőre, mint a vagyonkezelési jog jogosultjára vonatkozó rendelkezéseket az
Nvtv. 11. § (8) bekezdése tartalmazza.
11. A haszonélvezeti jog
26. § A haszonélvezeti jogra vonatkozó rendelkezéseket az Nvtv. 11. § (2)-(4) bekezdései
tartalmazzák.
12. Hasznosítási jog, használatba adás
27. § A hasznosítási jogra vonatkozó rendelkezéseket az Nvtv. 11. § (10)-(13) és a (16)-(18)
bekezdései tartalmazzák.
28. § Az Nvtv. 11. § (16) bekezdésében foglalt, a helyi önkormányzat rendeletében
meghatározott értékhatár: 25 millió forint.
29. § A Képviselő-testület külön határozatban állapítja meg az egyes ingatlanok
hasznosítására vonatkozó bérleti és használati díjakat.
30. § A polgármester dönt az 500 ezer forint értékhatárt el nem érő használati, hasznosítási
jog átengedéséről, ha a bérleti szerződésben meghatározott bérleti időszak az l évet nem
haladja meg.
31. § (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.
13. A helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei

32. § A vagyon tekintetében az Önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységeire
vonatkozó rendelkezéseket az Nvtv. 12. § (2)-(3) bekezdése és a (9)-(14) bekezdései
tartalmazzák.
14. Mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok
33. § (1) A mezőgazdasági rendeltetésű földterületeket az Önkormányzat haszonbérletbeadással hasznosíthatja.
(2) A mezőgazdasági rendeltetésű földterületek legalább egy és legfeljebb öt évig adhatók
haszonbérbe.
(3) Egy földrészletet több személy részére a földrészlet megosztása nélkül kell haszonbérletbe
adni.
34. § (1) A fizetendő haszonbér mértékét a Képviselő-testület határozza meg.
(2) A haszonbérlő a haszonbért évenként utólag, a tárgyév november 30. napjáig köteles
egyösszegben a haszonbérbeadó javára megfizetni. A haszonbér az Önkormányzat
költségvetését illeti.
(3) A haszonbérlő a haszonbérelt földet köteles a jó gazda gondosságával művelni, művelési
és kártevő-mentesítési kötelezettségének eleget tenni. Amennyiben a haszonbérlő e
kötelezettségeit nem teljesíti, a vele kötött szerződést azonnali hatállyal fel kell mondani.
(4) A haszonbérlő a haszonbérelt földet másnak még ideiglenes használatra sem engedheti át.
(5) A haszonbérlő a haszonbérelt földön gazdasági épületet még ideiglenesen sem létesíthet.
(6) A haszonbérlő a haszonbérelt föld művelési ágát nem változtathatja meg.
(7) A haszonbérleti szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
(8) A haszonbérlőt a haszonbérelt területre elővásárlási jog illeti meg.
35. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok
elidegenítéséről - értékhatár nélkül - a Képviselő-testület dönt.
(2) Az elidegenítés során a 11. § rendelkezéseit, az Áht.-ben foglaltakat, valamint az
Önkormányzat hosszú távú érdekeit kell figyelembe venni.
15. Építési telkek értékesítése
36. § Az építési telkeket az Önkormányzat a Képviselő-testület által külön határozatban
meghatározott vételáron a kérelmek beérkezési sorrendjében értékesíti. Az értékesítésre
vonatkozó adásvételi szerződést az Önkormányzat nevében a polgármester köti meg.
16. Vagyonbevitel társulásba
37. § Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona társulásba nem vihető be.
38. § Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni körébe sorolt
vagyonelemek közül az intézmények épületei, középületek vihetőek társulásba.
39. § Az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona társulásba vihető.
40. § (1) Az Önkormányzat társulásba vitt vagyonának szaporulata – eltérő szabályozás
hiányában - a társult helyi önkormányzatok közös vagyona.
(2) A társulás ingatlanvagyonának felújítása és fejlesztése a társuló önkormányzatok
képviselő-testületének döntése alapján történik.

17. A pénzeszközök feletti joggyakorlás
41. § (1) Az Önkormányzat jogosult az ideiglenesen feleslegessé vált pénzeszközeinek
hasznosítására, pénzeszközeinek ideiglenes és végleges átadására.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jog gyakorlásának részletező szabályait az
Önkormányzat költségvetési rendelete határozza meg.
18. Értékpapír
42. § (1) Az Önkormányzat az ideiglenesen feleslegessé vált pénzeszközeiből értékpapírt
vásárolhat.
(2) Értékpapír-vásárláskor a Képviselő-testület dönt arról, hogy milyen megnevezésű,
címletezésű és lejáratú értékpapír kerüljön megvásárlásra.
(3) Meglévő értékpapírok értékesítéséről, az értékesítés módjáról és feltételeiről a Képviselőtestület dönt.
19. Az Önkormányzat követeléseiről való lemondás
43. § Az Önkormányzat követeléseiről - mint az önkormányzati vagyon részéről - az adósok,
vevők és egyéb követelések vonatkozásában való lemondás jogát
a) a Képviselő-testület gyakorolja, amennyiben az érintett követelés eléri a 100 ezer
forint összeghatárt,
b) a polgármester gyakorolja, amennyiben az érintett követelés nem éri el a 100 ezer
forint összeghatárt.
44. § (1) A 43. §-ban 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 követelésről való lemondás magában foglalja az egész követelésről, vagy annak csak
egy meghatározott részéről való lemondás jogát.
(3) A követelésekről való lemondás esetében figyelembe kell venni az Áht. 97. § (3)
bekezdésében meghatározott, a kisösszegű követelés értékhatárát el nem érő követelések
behajtására vonatkozó rendelkezést.
20. Hitelfelvétel és -törlesztés, kötvénykibocsátás, beruházás és felújítás, lízing

45. § (1) Az Önkormányzatnak lehetősége van hitelfelvételre és kötvénykibocsátásra. A hitel
felvételével, a meglévő hitelek törlesztésével, valamint a kötvénykibocsátással kapcsolatos
rendelkezéseket az Önkormányzat költségvetési rendelete állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési rendeletében dönt arról, hogy milyen
beruházásokat, felújításokat valósít meg, és rendelkezik azok pénzügyi fedezetéről.
(3) Lízingszerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt.
21. Ellenérték nélkül kapott, felajánlott vagyon
46. § (1) Az Önkormányzat számára más személy vagy szerv által ellenérték nélkül juttatott (a
továbbiakban: térítés nélkül kapott) 500 ezer forint 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 teljesíteni tudja az elfogadott vagyonnal kapcsolatos
kötelezettségeket,
b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítése likviditási problémát ne okozzon, és ne
zavarja az önkormányzati feladatok ellátását.
22. Az intézmények gazdálkodása a vagyonnal
47. § (1) Az Önkormányzat a kötelező és az önként vállalt feladatainak ellátására intézményt
alapíthat. Az alapított intézmény vagyona az Önkormányzat vagyona, amit az Önkormányzat
az alapított intézmény használatába ad. A használat átadása ingyenes, az Önkormányzat a
használat ellenértékét nem követelheti. Az önkormányzati vagyon használója köteles
teljesíteni az Önkormányzatot, mint tulajdonost terhelő fizetési kötelezettségeket.
(2) Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az intézmény használatában lévő ingatlanok
karbantartásáról, az elhasználódott ingók pótlásáról. Az intézmény köteles ezen kiadásokat a
költségvetési tervezés folyamatában írásos előterjesztésben jelezni.
(3) Az intézmény használatába adott ingatlanok és ingók felújítása az Önkormányzat és az
intézmény közös feladata. A felújítás tárgyában a Képviselő-testület dönt az intézmény írásos
előterjesztése alapján a költségvetés tervezésékor. A Képviselő-testület a költségvetési
rendeletében dönt arról, hogy a saját, vagy az intézmény költségvetésében szerepelteti-e
felújítási el irányzatokat, és rendelkezésre bocsátja-e a felújítási pénzeszközöket.
48. § Az intézmény a használatába kapott ingatlanokat és ingókat - az alapfeladata sérelme
nélkül - bevételei növelésére fordíthatja. Az ingatlan és ingó vagyon bérbeadás útján történő
hasznosításának feltétele, hogy a bérlet tárgyával összefüggésben a bérbeadót terhelő
karbantartási, fenntartási és egyéb költségek a bérlet idejével arányosan a bérleti díjban
megtérüljenek.
49. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önállóan működő és gazdálkodó és az
önállóan működő költségvetési szervnek besorolt intézmények vezetőit - az alábbiakban
nevesített feltételek mellett - egyes vagyonkezelési jogok gyakorlására:
a) az intézmény vezetője a 100 ezer forint értékhatár alatti, feleslegesnek minősített
ingókat a Selejtezési Szabályzatban meghatározottak szerint értékesítheti, illetve
selejtezheti, s az értékesítésről és a selejtezésről év végén írásos beszámolót kell
benyújtania a Képviselő-testület felé,

b) az intézmény vezetője az intézmény használatába adott ingókat hasznosíthatja, ha a
hasznosítás nem zavarja az alapfeladat ellátását. A hasznosításból származó bevétel az
intézmény költségvetését illeti meg.
(2) Az intézmény vezetője 100 ezer forint feletti vagyon ingyenes, vagy visszterhes
elidegenítésére a Képviselő-testület engedélyével jogosult, a bevétel egyidejű
felhasználásának meghatározása alapján. Ebben az esetben a bevétel 50%-a az Önkormányzat
költségvetését illeti.
(3) Az intézmény vezetője 100 ezer forint összeghatárig történő követelésről az intézmény
likviditásának megtartása mellett dönthet; e fölötti követelésről lemondani csak a Képviselőtestület engedélyével lehet.
(4) Az intézményvezető az intézmény számára felajánlott vagyon elfogadásáról, illetve az
ellenérték nélkül történő vagyon átvételéről 100 ezer forintig saját hatáskörben; e feletti
vagyon elfogadásáról azonban csak a Képviselő-testület jóváhagyásával dönthet.
50. § (1) Az Önkormányzat intézményei csak az alapító okiratban szabályozott vállalkozói
tevékenységet folytathatnak.
(2) Önkormányzati intézmény csak olyan gazdasági társaságban vehet részt, amelyben
felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulása mértékét. A vállalkozás
eredményességéért és jogszerűségéért az intézmény vezetője felel.
(3) Az intézmény a vállalkozásból származó eredményeit köteles visszaforgatni az
alaptevékenység színvonalának javítására.
(4) A vállalkozási tevékenység folytatásának feltétele, hogy a vállalkozót terhelő tárgyévi
költségek az adott évben legalább megtérüljenek.
V. FEJEZET
A VAGYON NYILVÁNTARTÁSA, VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERV
23. Vagyonnyilvántartás, vagyonkimutatás
51. § (1) Az Önkormányzat vagyonát a Nvtv. 10. § (1) bekezdésében foglalt
követelményekben meghatározott előírásoknak megfelelően, a hatályos jogszabályok alapján
a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván.
(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyont és annak változásait az
ingatlanvagyon-kataszterben kell nyilvántartani.
(3) A kataszter elkészítéséről, folyamatos vezetéséről, továbbá az Önkormányzat tulajdonába
kerülő ingatlanok tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről, a
kataszterben való átvezetéséről a Polgármesteri Hivatal Jegyzője a Pénzügyi Irodán keresztül
gondoskodik.
(4) Vagyontárgyak önkormányzati törzsvagyonná minősítéséről vagy ezen minősítés
megváltoztatásáról a Képviselő-testület dönt.
52. § (1) A vagyonkimutatás az Önkormányzat tulajdonában - a költségvetési év zárónapján meglévő vagyon állapot szerinti kimutatása, melynek célja az önkormányzati vagyontárgyak
számbavétele értékben és mennyiségben. A vagyonállapotot az éves zárszámadáshoz csatolt
leltárban kell a Képviselő-testület számára kimutatni.
(2) A vagyonkimutatásban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő
kötelezettségeket is.
(3) A vagyonkimutatásban az önkormányzati vagyont törzsvagyon, ezen belül
forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint üzleti vagyon bontásban,
az egyes vagyoncsoportokon belül

a) az ingatlanokat és a vagyoni értékű jogokat tételesen, beszerzési (bruttó) értéken,
b) az ingó vagyontárgyakat (gépek, berendezések) vagyonkezelőnként összesített
mérleg szerinti (nettó) értéken,
c) ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az értékpapír vagyont tételesen és mérleg
szerinti értéken,
d) a vagyonkezelőnek átadott ingatlan vagy értékpapír és vegyes portfólió vagyont
tételesen és a vagyonkezelési szerződés szerinti induló értéken, és – az évenkénti
beszámolók alkalmával korrigált vagyoni értéken – vagyonkezelőnként veszi számba.
A vagyonkezelőnek az átadott portfolió értékelését a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.
törvényben foglaltak alapján kell elvégeznie.
(4) A vagyonleltár a könyvviteli nyilvántartásban szereplő eszközökön és kötelezettségeken
kívül a „0”-ra leírt használatban lévő, és használaton kívüli eszközök állományát, a külön
jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (mint képzőművészeti
alkotás, régészeti lelet, kép- és hang archívum, gyűjtemény, kulturális javak),
intézményenként természetes mértékegységben tartalmazza. A kezességgel és garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket is be kell mutatni.
(5) A vagyonkimutatás elkészítésénél és vezetésénél a számviteli törvény, az ingatlanok
tekintetében az ingatlan-vagyon kataszter készítésére vonatkozó szabályok rendelkezései az
irányadóak.
(6) Az Önkormányzat eszközeit és forrásait évente leltározza.
24. Vagyongazdálkodási terv
53. § (1) A Képviselő-testület a tulajdonában lévő nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő
biztosítása céljából, az Önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, 5 évre szóló közép- és
10 évre szóló hosszú távú vagyongazdálkodási tervet készít.
(2) A vagyongazdálkodási terveknek tartalmazniuk kell az Önkormányzat teljes vagyonának
kezelésére, hasznosítására, gyarapítására vonatkozó aktuális célkitűzéseket, és az
önkormányzati feladatellátás érdekében felesleges vagyontárgyak értékesítésére,
hasznosítására vonatkozó javaslatot.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési koncepció részeként állást foglal a
vagyongazdálkodási terv költségvetési évre vonatkozó megvalósításáról.
(4) Az Önkormányzatnak biztosítania kell a vagyongazdálkodási tervnek, az Önkormányzat
gazdasági programjának, valamint az éves költségvetési rendeleteknek az összhangját.
VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
54. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet.
(3) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal folyosóján lévő
hirdetőtábláján és a www.kakucs.hu honlapon történő – kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2013. (VI. 17.) önkormányzati rendelete
A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdés a), b), d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja
szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
1. § (1) Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) e rendeletben
foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás)
szervez és tart fenn.
(2) A közszolgáltatás kiterjed a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására,
ártalmatlanítására és kezelésére.
(3) Kakucs Község közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatás teljesítésére jogosult közszolgáltató a HEV-HOR Bt. (2723 Nyáregyháza,
Szegfű u. 11.) (a továbbiakban: Közszolgáltató):
A rendelet hatálya
2. § A rendelet hatálya a Kakucs község közigazgatási területén lévő ingatlanokra és azok
tulajdonosaira terjed ki.
3. § Az ingatlantulajdonos – kivéve a tulajdonát képező beépítetlen ingatlan (telek) esetén –
jogosult és köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni.
A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
4. § (1) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszony – amely alapján a
Közszolgáltató által biztosított közszolgáltatást az ingatlantulajdonos igénybe veszi – kezdő
időpontja az a nap, amikor a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és
lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, vagy – ennek hiányában –
amikortól a közszolgáltatás igénybe vételének lehetősége az ingatlantulajdonos számára
rendelkezésre áll.
(2) A Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos írásban közszolgáltatási szerződést köt
egymással a közszolgáltatás igénybe vételére. A szerződés megkötésének elmaradása vagy
későbbi megkötése azonban nem befolyásolja a közszolgáltatás (1) bekezdésben említett –
szerződéskötéstől független – kezdő időpontját. A szerződéskötés bármilyen okból történő
elmaradása nem mentesíti az ingatlantulajdonost a közszolgáltatás kötelező igénybevétele és a
díjfizetés teljesítése alól.
(3) A közszolgáltatási szerződés tartalmazza különösen:
a) a Közszolgáltató megnevezését, székhelyét, telephelyét, adószámát, számlavezető
pénzintézetének nevét, számlaszámát, környezetvédelmi azonosító adatait,
b) a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos adatait;
c) a közszolgáltatási hely címét,
d) a közszolgáltatáshoz igénybe vett hulladékgyűjtő edény űrmértékét, darabszámát, típusát,
e) a közszolgáltatás díját.

5. § (1) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkező változásokról a Közszolgáltató az
ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezése előtt legalább tizenöt nappal – értesíti.
(2) A hulladék gyűjtésének, elszállításának e rendelet és a közszolgáltatási szerződés alapján
meghatározott rendjét – az ingatlantulajdonosnál keletkező hulladékmennyiség
figyelembevételével – a Közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlantulajdonost írásban
értesíti.
A közszolgáltatás díja
6. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját ezen rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei
7. § (1) A Közszolgáltató az e rendeletben előírt szabályok szerint a rendelet hatálya alá
tartozó ingatlanokon keletkezett hulladékot rendszeresen elszállítja.
(2) A közszolgáltatásért fizetendő közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató havonta számlázza
ki az ingatlantulajdonos részére.
(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére közvetlenül vagy
az általa megbízott díjbeszedő útján – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében –
a számla kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles megfizetni.
(4) A közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató felé meg kell fizetnie annak az
ingatlantulajdonosnak, akinek a részére a közszolgáltatást a Közszolgáltató felajánlotta, illetve
akinek a részére a közszolgáltatás rendelkezésre áll.
(5) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a Közszolgáltatót a
közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében az időjárás vagy más
elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követő munkanapon
a kötelezettségét teljesítette.
8. § (1) A Közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal
köteles végezni.
(2) A gyűjtőedényben okozott kárt a Közszolgáltató – ha a károkozás neki felróható okból
következett be – térítésmentesen köteles kijavítani. A Közszolgáltató az ebből eredő javítási
munka időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosít. Ha a károkozás nem róható fel a
Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, illetve cseréje az
ingatlantulajdonost terheli.
9. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig jogosult.
(2) A Közszolgáltató köteles gondoskodni az általa kezelt adatok biztonságáról. Az adatokat védeni
köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés,
illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat csak az ingatlantulajdonos
azonosítására, jogszabályban előírt adatszolgáltatásra, hatósági ellenőrzések végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közszolgáltatási díj-hátralékok behajtására
használhatja fel.
(4) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt – a közszolgáltatással összefüggő – személyes
adatok nyilvánosságra hozatalára.
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10. § Az ingatlantulajdonost nem terheli a közszolgáltatási díj-fizetési kötelezettség a
tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan (telek) tekintetében.
11. § Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak nyolc napon belül köteles bejelenteni, ha
tulajdonosváltozás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.
A hulladékszállítás rendje
12. § A hulladék gyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza
meg. A Közszolgáltató jogosult az útvonal és a rendeletben meghatározott kötelező szállítási
napok mellett a napi vagy a heti időpontok meghatározására. Ha az útvonal és az időpont
változik, arról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonosokat értesíti.
13. § A Közszolgáltató a hulladék hetente egy alkalommal – keddi napokon - a hulladékfajták
átvételére alkalmas felépítménnyel rendelkező gépjárművel végzi.
A hulladékgyűjtő edény rendelkezésre bocsátása
14. § (1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési
hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon gyűjti és ahhoz a
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt veszi igénybe.
(2) A gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatótól is megvásárolhatja.
(3) A hulladék elszállítására, illetve elszállításra való előkészítésére szabványosított, 80, 110
vagy 120 literes gyűjtőedényt vagy maximum 30 kg háztartási hulladékot tartalmazó
hulladékgyűjtő zsákot kell alkalmazni.
15. § (1) Az ingatlantulajdonos a hulladékgyűjtő edényeket a hulladék elszállítása céljából az
ingatlana előtti közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre
alkalmas helyen köteles elhelyezi. A gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot megelőző
napon 18 órától lehet elhelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.
(2) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt úgy köteles elhelyezni a közterületen, hogy az edény
fedele – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban legyen. A
hulladékot az ingatlantulajdonos a gyűjtőedénybe úgy köteles beletenni, hogy az az edény
mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon ki, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
(3) A közterületen elhelyezett gyűjtőedényből hulladék nem vehető ki és abban senki nem
válogathat.
(4) Az ingatlantulajdonos úgy köteles elhelyezni a gyűjtőedényt, hogy az ne akadályozza a
jármű- és gyalogosforgalmat és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyével.
16. § (1) Az ingatlantulajdonos gondoskodik a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről,
rendeltetésszerű használatáról és az annak környezetében lévő terület tisztántartásáról.
(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy
emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos az edényt üríthetővé, illetve
használhatóvá teszi.
(3) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes
anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot nem helyezhet el, amely veszélyeztetheti a
gyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét vagy
vagyonát.

17. § A hulladék gyűjtésével összefüggő, az ingatlantulajdonos hibájából keletkező
szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa a szennyezett területet köteles megtisztítani és
fertőtleníteni.
Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezése
18. § (1) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék más összetevőitől fajta és jelleg szerint
elkülönítetten gyűjtött papírt, fehér és színes üveget, műanyag-palackot a Közszolgáltató által
működtetett hulladékgyűjtő pontokon, a hulladékok fajta és jelleg szerinti elkülönítésére
szolgáló gyűjtőedényekben helyezi el.
(2) A hulladékot az ingatlantulajdonos a kijelölt helyen – a Közszolgáltató előírásaira is
tekintettel – úgy helyezi el, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne
szennyezze.
(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a Közszolgáltató, a
gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környezetük tisztántartásáról, hó- és síkosság-mentesítéséről
az Önkormányzat gondoskodik.
(4) A gyűjtőpontokon elhelyezett hulladék előkezeléséről a Közszolgáltató gondoskodik. A hulladékgyűjtő
pontokon elhelyezett gyűjtőedények ürítését, a hulladék válogatását és kezelését a Közszolgáltató végzi.

Nem rendszeres közszolgáltatás
19. § A lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és
ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal a közszolgáltatás keretében –
külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. Ennek lebonyolítása és megszervezése, az
ingatlantulajdonosok értesítése a Közszolgáltató feladata.
Záró rendelkezések
20. § (1) Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a helyi szemétszállítás kötelező igénybevételéről szóló 28/2010. (XII.
17.) önkormányzati rendelete.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2013. (VI. 17.) önkormányzati rendelete
A „Kakucs község közigazgatási területén érvényes hálózati ivóvíz- és
szennyvízcsatorna-szolgáltatás lakossági és közületi díjáról” szóló
16/1996. (XII. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül történő helyezéséről
Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
1. § Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási felhatalmazás
hiányában hatályon kívül helyezi a „Kakucs község közigazgatási területén érvényes hálózati
ivóvíz- és szennyvízcsatorna-szolgáltatás lakossági és közületi díjáról” szóló 16/1996. (XII.
20.) önkormányzati rendeletet, valamint az azt módosító 1/1998. (II. 03.), 21/1999. (XII. 14.),
31/2000. (XII. 19.), 19/2001. (XII. 18.), 24/2002. (XII. 16.), 20/2003. (XII. 08.) 21/2004.
(XII. 22.), 19/2005. (XII. 13.), 9/2006. (IX. 16.), 15/2006. (XII. 15.), 21/2007. (XII. 18.),
25/2008. (XII. 16.), 8/2009. (VI. 23.), 15/2009. (XII. 22.), 24/2010. (XII. 17.), 17/2011. (XII.
22.) és a 25/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendeleteket.
2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013. (VI. 17.) önkormányzati rendelete
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
A rendelet célja
1. § (1) A rendelet célja a települési folyékony hulladék összegyűjtésével, elszállításával,
ártalommentes elhelyezésével, kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátásával és
igénybevételével kapcsolatos helyi szabályok megteremtése révén a község lakossága
egészségének védelme, a község természeti és épített környezetének megóvása, a folyékony
hulladék által okozott terhelések minimalizálása.
(2) A rendelet céljának elérése érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles
gondoskodni az ingatlanán keletkező - a nem közművel összegyűjtött - háztartási szennyvíz
szakszerű, a környezetet nem veszélyeztető elhelyezéséről a közegészségügyi és
környezetvédelmi szempontok figyelembevételével.
A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Kakucs község közigazgatási területén minden
közcsatornával el nem látott, vagy közcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött
területen lévő ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (a
továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos).
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, valamint az erre vonatkozó
közszolgáltatás ellátására.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre, szennyvíziszapok kezelésére,
szállítására, ártalmatlanítására és a veszélyes hulladékokra, űrgödrök tartalmára, valamint az
ezekkel összefüggő tevékenységekre.
(4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési folyékony hulladék keletkezik, de
az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül,
telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvizet a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során
keletkezett települési folyékony hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást
igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett
települési folyékony hulladékának kezeléséről nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik
az (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a hulladék elkülönített gyűjtése
nem oldható meg, úgy a közszolgáltatást valamennyi hulladékra igénybe kell venni.
(5) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési folyékony hulladékának kezeléséről a
vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.
Értelmező rendelkezések
3. § E rendelet alkalmazásában:

1. Önkormányzat: Kakucs Község Önkormányzata.
2. Vgtv.: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény.
3. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül attól, hogy
tulajdonosa, haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője az ingatlannak.
4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (továbbiakban: szennyvíz): a település
területén, a közcsatornába nem kötött, emberi tartózkodásra alkalmas épületek és telkek
szennyvíztároló létesítményeknek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, a
nem közüzemi vízelvezető rendszerek tisztításából, továbbá a gazdasági, de nem termelő
tevékenységből származó szennyvíz és szennyvíziszap, melyet a keletkezés helyétől
gépjárművel kell elszállítani ártalmatlanítás céljából.
5. Leürítő hely: a szennyvíztisztító telep acéltartályos kiegészítő műtrágya.
6. Közműpótló létesítmény: közcsatornával el nem látott területeken keletkező szennyvíz
gyűjtésére, tárolására, kisméretű kezelésére szolgáló, az ingatlanon elhelyezett műtárgy vagy
akna.
7. Közszolgáltató: aki a szennyvizet a gazdasági tevékenysége körében az ingatlan
tulajdonosától átveszi, kezeli.
8. Begyűjtés: a szennyvíznek az ingatlan tulajdonosától, birtokosától vagy használójától
történő átvétele.
9. Szállítás: a szennyvizek telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a
fuvarozást is.
10.
Ártalmatlanítás: a szennyvíz okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet
veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása, valamint a
környezetveszélyeztetést és környezetszennyezést megakadályozó – közegészségügyi, vízügyi
és környezetvédelmi előírások szerint megszabott technológiával és védelemmel végzett –
kezelése fizikai-kémiai vagy biológiai módszerrel.
11.
Közszolgáltatási díj: a rendelet hatálya alá tartozó nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvízzel összefüggő közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos
/használó által a közszolgáltatónak fizetendő a jelen rendeletben meghatározott díjfizetési
időszakra megállapított díj.
A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése
4. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és
ártalommentes elhelyezését az Önkormányzat közszolgáltatás útján láttatja el.
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és
ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a
Báwimax Kft. 2700 Cegléd, Nyár u. 11.) jogosult és köteles ellátni Kakucs község
közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében.
(3) Az Önkormányzat a szennyvíz ártalmatlanításáról a Kakucs és Újhartyán
Önkormányzatok közös tulajdonában lévő szennyvíztisztító telepen gondoskodik, melynek
üzemeltetését - szerződés alapján - a DAKÖV Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) látja el.
(4) A Báwimax Kft. által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
kizárólag a Kakucs, 0112/7. helyrajzi szám alatti szennyvíztisztító-telepen az erre kijelölt
fogadótér leürítő csatlakozásán üríthető le.
A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
5. § (1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán
keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről.
(2) Ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közcsatornán történő
elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási

szennyvíz megfelelő gyűjtését, rendszeres elszállíttatását annak begyűjtésére feljogosított
közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítania.
(3) A (2) bekezdés hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán
keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben
meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.
(4) A közszolgáltató csak olyan személy, vállalkozó vagy szervezet lehet, aki ellen
hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben – törvényben, kormányrendeletben, illetve
önkormányzati rendeletben meghatározott – szabálysértés elkövetése miatt jogerősen büntetés
kiszabása vagy intézkedés alkalmazása nem történt. A közszolgáltató alvállalkozója is csak
olyan személy, vállalkozó vagy szervezet lehet, aki ellen hulladékkezelési tevékenységével
összefüggésben – törvényben, kormányrendeletben, illetve önkormányzati rendeletben
meghatározott – szabálysértés elkövetése miatt jogerősen büntetés kiszabása vagy intézkedés
alkalmazása nem történt.
A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei
6. § (1) A közszolgáltatási szerződést a szennyvíz begyűjtésére és szállítására jogosult
kezelővel 10 - azaz tíz - évre szólóan kell megkötni.
(2) A közszolgáltatási szerződés az aláírás napján jön létre, és az aláírást követő év első
napjától számított 10. év utolsó napján szűnik meg.
(3) A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a magasabb
szintű jogszabályokkal összhangban jelen rendelet állapítja meg.
(4) A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell a hulladékkezelési közszolgáltatás körében:
a) a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi határát,
b) annak a ténynek a rögzítését, hogy a közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás
teljesítését,
c) a közszolgáltatási szerződés időtartamát,
d) a szennyvíz begyűjtésének módját, valamint elszállításának a bejelentéstől számított
maximális idejét,
e) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját,
f) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit az Önkormányzat ez irányú
kötelezettsége teljesítésének feltételeit és biztosítékait,
g) a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket, kiemelten a közszolgáltatási díj
megállapítására vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződéskötéskor érvényesíthető
legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárást,
h) a közszolgáltató által igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást,
i) a közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási
kötelezettségét és teljesítésének módját,
j) azokat a feltételeket, amelyek mellett a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére
közreműködőt, vagy teljesítési segédlet vehet igénybe, s ez utóbbiért való felelősségvállalást,
k) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét.
(5) A közszolgáltatási szerződésben az Önkormányzat kötelességeként kell meghatározni:
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges
információk szolgáltatását,
b) a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb tevékenységek
összehangolásának elősegítését,
c) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését,
d) a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását.
(6) A közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni:
a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását,
b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését,

c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű szakember
alkalmazását,
d) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges
fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését,
e) a közszolgáltatás körébe tartozó szennyvíz ártalmatlanítására az Önkormányzat által
kijelölt leürítő hely igénybevételét,
f) a közszolgáltató által alkalmazott közszolgálati díj mértékéről és az alkalmazás
tapasztalatairól az Önkormányzatnak történő tájékoztatási kötelezettséget,
g) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és
meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését,
h) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer
működtetését,
i) a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását.
(7) A közszolgáltatási szerződés megszűnik:
a) a benne meghatározott időtartam lejártával,
b) a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg,
d) felbontással a teljesítés megkezdését követően,
e) rendes vagy rendkívüli felmondással.
(8) A közszolgáltatási szerződést mindkét fél rendes felmondással hat hónapos felmondási
idővel, írásban mondhatja fel. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan feltételekkel
kell teljesíteni.
(9) Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést rendkívüli felmondással akkor mondhatja
fel, ha
a) a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a tevékenységére vonatkozó
jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság
vagy hatóság jogerősen megállapított.
b) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki
felróhatóan súlyosan megsértette.
(10) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést rendkívüli felmondással akkor mondhatja
fel, ha az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét – a
közszolgáltató felhívása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz
vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését.
(11) Az Önkormányzatnak a közszolgáltatási szerződés felmondásával egy időben intézkednie
kell a közszolgáltatás ellátását biztosító döntések meghozataláról.
A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
7. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag az erre a célra
készített, zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben
megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak.
A gyűjtést, szállítást végző járművön fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, címét.
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az
szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést megszüntetni, az
elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy
elvégeztetni, a kárelhárítást, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó
vállalkozó kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni.
(3) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles begyűjteni akként, hogy a
megrendeléskor a megrendelő számára a közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható

időpontját (maximum 2 órás időintervallumban) megjelölni és végleges ártalommentes
elhelyezés végett az Önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíztisztító telepre szállítani.
(4) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem
tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy
egyéb módon feltételezhető, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás
alapján nem engedhető.
(5) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az
ideiglenes gyűjtésére szolgáló létesítmény befogadóképességtől függő elszállításáról.
(6) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell:
a) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására a területileg
illetékes környezetvédelmi felügyelőség által nyilvántartásba vett ügyfélszolgálati és ügyeleti
feladatokat ellátó szervezettel,
b) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.
(7) A közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a
szennyvízhálózatba be nem kapcsolt felhasználók vízfelhasználásáról, a közszolgáltatás
ellátása során ezekről a helyekről elszállított szennyvíz mennyiségéről, minőségéről
(lakossági, egyéb kommunális), eredetét (településrész, utca, intézmény, üzem megnevezése,
címe).
Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
8. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemi
csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett, nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet – a külön jogszabályban meghatározott
műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági
előírások szerint – gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő
gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó
közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a
növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles a 8. § (1) bekezdés szerint gyűjtött, nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni, a jelen
rendelet 4. § (2) bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak átadni, és részére a
közszolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni.
(4) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás
igénybevételének ténye hozza létre.
(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak
kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni. Az ingatlantulajdonos köteles
biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az
elláthassa feladatát.
(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan
személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti.
Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a
közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani.
(7) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az Önkormányzat
által szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe
venni.
Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
9. § A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata

a) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
rendszeres átvételének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és ellenőrzése,
b) a közszolgáltatás ellátására közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval
közszolgáltatási szerződés megkötése.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával
kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
10. § (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az
ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.
(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló
létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan
anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek
életét, testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését
és a műtárgyainak állagát.
(3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének
megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a
mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével, megfelelő intézkedések mellett
megtagadhatja annak elszállítását.
(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az (3)
bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az Önkormányzat által kijelölt átadási
helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe - a külön
jogszabályok szerint - nem helyezhető el.
A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása
11. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonosnak, használónak
közszolgáltatási díjat kell fizetnie. Az egységnyi díjtétel a közszolgáltató által elszállításra
átvett hulladék 1m3-e.
(2) A település hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb egységnyi díját a jelen rendelet
1. számú melléklete tartalmazza.
(3) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. Az
egységnyi díjtétel – elkülönítve – tartalmazza a szennyvíz szippantásának, szállításának és
ártalmatlanításának, valamint a kezelésének költségeit.
(4) A közszolgáltatási díj megállapítása a díj kiszámítására vonatkozó előírások alapján
általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtétel meghatározásával történik.
(5) A közszolgáltatási díj csökkentő tényezőjeként kell figyelembe venni a közszolgáltatás
teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott költségvetési, illetve
önkormányzati támogatást.
(6) A közszolgáltató minden évben egy alkalommal - legkésőbb november 15-ig kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek
költségelemzéssel történő alátámasztásával.
(7) A közszolgáltató állapítja meg a közszolgáltatásért fizetendő díj összegét. A fizetendő
közszolgáltatási díjat az egységnyi díjtétel és az elszállított szennyvíz mennyiségének szorzata
alapján kell megállapítani, a szippantó járműbe gyárilag beépített szintmérő (szintjelző)
alapján.
(8) Azon ingatlan esetében, ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége
nem biztosított, az ingatlantulajdonos – a számla és ellenőrző szelvény kiállítását követő 60
napon belüli bemutatásával – az Önkormányzattól támogatásban részesül. A támogatás
összege bruttó 500 Ft/m3. A támogatási igény 60 napon túl elévül.

(9) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevevője – a teljesített közszolgáltatás
alapján, számla ellenében – köteles megfizetni.
(10) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók
módjára behajtandó köztartozás.
Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
12. § (1) Az ingatlantulajdonosok nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatározottak
szerint a közszolgáltató gondoskodik.
(2) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelésével
összefüggésben a mindenkori hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani.
Záró rendelkezések
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2001. (VIII. 28.) önkormányzati
rendelet és az azt módosító 23/2004. (XII. 22.), 22/2005. (XII. 13.), 17/2006. (XII. 15.),
23/2007. (XII. 18.) és 26/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendeletek.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

1. számú melléklet
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 10/2013. (VI. 17.) önkormányzati rendeletéhez
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás díja
1. A Képviselő-testület a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 44/D. §-ban foglaltak figyelembevételével határozza meg.
2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának,
kezelésének és ártalmatlanításának díja: 1.957,89 Ft/m³+ÁFA, mely összegből a szállítás és begyűjtés díja: 960 Ft/m3 + ÁFA, a kezelés és ártalmatlanítás díja: 997,89 Ft/m3 + ÁFA.
A díjtétel a számlázás költségeit is tartalmazza.
3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének díját a mindenkor
hatályos költségvetési törvényben ilyen címen meghatározott normatív állami támogatás
összege csökkenti.

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendelete
A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
8/2013. (VI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2013.
(VI. 17.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2013. (VI. 17.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„6. § A közszolgáltató által meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját e
rendelet 1. függeléke tartalmazza.”
2. § Hatályát veszti a Rendelet 1. számú melléklete.
3. § A Rendelet a következő szövegezésű, 1. függelékkel egészül ki:
„1. függelék
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2013. (VI. 17.) önkormányzati rendeletéhez
A közszolgáltató által meghatározott települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja:
- természetes személy és költségvetési szerv esetén: 1.350,-Ft + ÁFA/hó/ingatlan,
- nem természetes személy esetén (azon ingatlan esetében, ahol gazdasági társaság/egyéni
vállalkozó székhelye/telephelye is működik): 1.917,-Ft + ÁFA/hó/ingatlan.”
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendelete
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról szóló
10/2013. (VI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2013.
(VI. 17.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 10/2013. (VI. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat legalább egyéves díjfizetési időszakra állapítja
meg. Az egységnyi díjtétel – elkülönítve – tartalmazza a szennyvíz begyűjtésének és
szállításának, valamint ártalmatlanításának és kezelésének költségeit.”
(2) A Rendelet 11. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A fizetendő közszolgáltatási díjat az egységnyi díjtétel és az elszállított szennyvíz
mennyiségének szorzata alapján kell megállapítani, a szippantó járműbe gyárilag beépített
szintmérő (szintjelző) alapján.”
2. § A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a következő 1. melléklet lép:
„1. melléklet
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013. (VI. 17.) önkormányzati rendeletéhez
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás díja
1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának,
kezelésének és ártalmatlanításának díja: 1.762,10 Ft/m³ + ÁFA, mely összegből a szállítás és
begyűjtés díja: 864,00 Ft/m³ + ÁFA, a kezelés és ártalmatlanítás díja: 898,10 Ft/m³ + ÁFA.
A díjtétel a számlázás költségeit is tartalmazza.
2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének díját a mindenkor
hatályos költségvetési törvényben ilyen címen meghatározott normatív állami támogatás
összege csökkenti.”
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2013. (IX. 02.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, a szervezetének
kialakításával és működési rendjének meghatározásával kapcsolatos feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„6. § (1) Az Önkormányzat a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében kötelezően ellátja - az Mötv. 13. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak
figyelembevételével - az SZMSZ 6. függelékében részletesen megjelölt feladatokat,
figyelemmel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében rögzített feladat- és hatáskörökre.
(2)
Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Képviselőtestületet illetik meg. A Képviselő-testületet a polgármester képviseli.
(3) Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és szervei
a) a Képviselő-testület bizottságai
b) a polgármester
c) a jegyző
d) a Polgármesteri Hivatal
e) az Önkormányzat társulásai
látják el.”
2. § A Rendelet 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Önkormányzat a törvényekben előírt kötelező önkormányzati feladatokat
meghaladóan további feladatot az Mötv. 10. §-ában meghatározott módon vállalhat. Az
Önkormányzat önként vállalt feladatait az SZMSZ 7. függeléke tartalmazza.”
3. § A Rendelet 43. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó egyes szabályokat a 6. melléklet határozza
meg.”
4. § A Rendelet 60. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a jegyző a képviselő-testületi, bizottsági előterjesztés döntési javaslatában
jogszabálysértést észlel, köteles azt az előterjesztéshez csatolt írásbeli észrevételben jelezni. A
Képviselő-testület ülésén előterjesztett döntési javaslat esetében a jegyző szóban jelzi, ha a
javaslat jogszabálysértő. A jegyző jelzését a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.”
5. § A Rendelet 61. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása
esetén a jegyzőt a polgármester által kijelölt - a jegyzőre vonatkozó képesítési
követelményeknek megfelelő - köztisztviselő helyettesíti legfeljebb 6 hónap időtartamra.”
6. § (1) A Rendelet 5. melléklete a következő szakfeladatokkal egészül ki:

a) „841912 Befektetési célú finanszírozási műveletek”,
b) „841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek”.
(2) A Rendelet 5. mellékletében foglalt szakfeladatok közül törlésre kerülnek az alábbiak:
a) „421100 Út, autópálya építése”,
b) „841906 Finanszírozási műveletek”,
c) „841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel”.
7. § A Rendelet a következő 6. melléklettel egészül ki:
„Az SZMSZ 6. melléklete
A VAGYONNYILATKOZATOK KEZELÉSÉNEK, NYILVÁNTARTÁSÁNAK ÉS
ELLENŐRZÉSÉNEK SZABÁLYAI
I. A vagyonnyilatkozat benyújtásával kapcsolatos szabályok:
1. A vagyonnyilatkozatokat 2 példányban kell kitölteni, melyből 1-1 példány a
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnél marad.
2. Az önkormányzati képviselő a saját és a hozzátartozói vagyonnyilatkozatát törvényben
megállapított határidőig, külön-külön zárt borítékban adja át a Jogi és Szociális Bizottság (a
továbbiakban: Bizottság) elnökének, akinek az átvételnél a jegyző technikai segítséget nyújt.
3. A vagyonnyilatkozatok átvételét a Bizottság elnöke írásban, átadás-átvételi igazolás
kitöltésével tanúsítja, melynek 1 példányát a képviselő részére átadja.
4. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért a
Bizottság a felelős.
II. A vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével és az eljárással kapcsolatos szabályok:
1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglaltak
valóságtartalmának ellenőrzése. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a Bizottságnál
bárki kezdeményezheti.
2. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét
tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye. Amennyiben az eljárásra irányuló
kezdeményezés nem határozza meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és
tartalmát, a Bizottság elnöke a kezdeményezőt hiánypótlásra (kiegészítésre) hívja fel. Ha a
kezdeményező a hiánypótlásnak 10 munkanapon belül nem tesz eleget, a Képviselő-testület
az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. Azonos módon jár el a Képviselőtestület, ha megállapítja a kezdeményezésről, hogy az nyilvánvalóan alaptalan, vagy ha a
bejelentés névtelenül érkezett.
3. A Bizottság a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás eredményéről a
Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
III. A vagyonnyilatkozatok kezelésének szabályai, a betekintési jog gyakorlása:
1. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos technikai tevékenységet a jegyző végzi.
2. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot
az egyéb iratoktól elkülönítetten, a Polgármesteri Hivatal zárható lemezszekrényében kell
tárolni.
3. A betekintési jog gyakorlását a Bizottság elnöke biztosítja.”
8. § A Rendelet a következő 6. függelékkel egészül ki:

„Az SZMSZ 6. függeléke
Az Önkormányzat által kötelezően ellátott feladatok
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdése szerinti sorrend figyelembevételével
Jogszabályhely megjelölése vagy a
feladatellátás alapja
1. Településfejlesztés, településrendezés
1.1. Településrendezés, A Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2004.
Településfejlesztés,
(VII. 19.) önkormányzati rendelet
Feladatok megnevezése

Feladatellátás
módja

1.2. Az épített és
természeti környezet
védelme

Az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény,

A Kakucsi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
(a továbbiakban:
Képviselő-testület)
és a Kakucsi
Polgármesteri Hivatal
(a továbbiakban:
Polgármesteri
Hivatal) által
A Képviselő-testület
és a Polgármesteri
Hivatal által

1.3. A helyi építészeti
örökség
értékeinek védelme

A környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
Az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény

A Képviselő-testület
és a Polgármesteri
Hivatal által

A község építészeti örökségének helyi
védelméről szóló 16./2008. (X. 22.)
önkormányzati rendelet
2. Településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
gépjárművek parkolásának biztosítása)
2.1. Köztemető
A temetőkről és a temetkezésről szóló
SZIGÜ Kft-vel kötött
fenntartása és
1999. évi XLIII. törvény 5. § (3) bekezdés,
üzemeltetési
üzemeltetése
szerződés útján
A Kakucs községi temető fenntartásáról,
rendjéről és üzemeltetéséről szóló
16./2007. (X. 31.) önkormányzati rendelet 5.
§
2.2. Közvilágítás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló Az ELMŰ-ÉMÁSZ
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
Kft-vel kötött
bekezdés 2. pontja
üzemeltetési
szerződés alapján
2.3. Kéményseprő-ipari A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
Érd megyei jogú
kötelező közszolgáltatás szóló 2012. évi XC. törvény 2. § b) pontja
város

biztosítása

önkormányzata, mint
törvényben kijelölt
szolgáltató által
2.4. Helyi közutak és
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
A Kakucsi
közterületek fenntartása törvény 8. § (1) bekezdés
Önkormányzat (a
továbbiakban:
Önkormányzat) és a
Polgármesteri Hivatal
által
2.5. Gépjárművek
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló Az Önkormányzat
parkolásának biztosítása 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. 2.
által
pontja
3. A közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése
3.1. Közterületek
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló A Képviselő-testület
elnevezése
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. 3.
által
pontja és 42. § 8. pontja,
Kakucs község közterületeinek
elnevezéséről, a házszámozás
megállapításáról, valamint a házszámtáblák
elhelyezésének rendjéről szóló 12/2012. (V.
02.) önkormányzati rendelete
3.2. Közintézmények
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló A Képviselő-testület
elnevezése
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. 3.
által
pontja és 42. § 7. pontja
4. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
4.1. Háziorvosi ellátás
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
Feladat-ellátási
törvény 152. § (1) bekezdés a) pont
szerződés által
háziorvosi
szolgáltatóval
4.2. Házi gyermekorvosi Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
Feladat-ellátási
ellátás
törvény 152. § (1) bekezdés a) pont
szerződés által házi
gyermekorvosi
szolgáltatóval
4.3. Fogorvosi
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
Feladat-ellátási
alapellátás
törvény 152. § (1) bekezdés b) pont
szerződés
által fogorvosi
szolgáltatóval
4.4. Alapellátáshoz
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
Újhartyán-Inárcskapcsolódó ügyeleti
törvény 152. § (1) bekezdés c) pont
Kakucs-Újlengyel
ellátás
települések által
működtetett ügyeletfenntartó társulás
útján
4.5. Védőnői ellátás
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
Feladat-ellátási
törvény 152. § (1) bekezdés d) pont
szerződés által
védőnői szolgálattal
4.6. Iskola-egészségügyi Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
Feladat-ellátási
ellátás
törvény 152. § (1) bekezdés e) pont
szerződés által házi
gyermekorvosi

szolgálattal
5. Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,
rovar- és rágcsálóirtás)
5.1. Közterületek
A
környezet
védelmének
általános Az Önkormányzat és
tisztántartása
szabályairól 1995. évi LIII. törvény 46. – 48. a Polgármesteri
§-ai,
Hivatal által

5.2. Rovar- és
rágcsálóirtás
6. Óvodai ellátás
6.1. Óvodai nevelés

A helyi környezetvédelemről, a közterületek
és ingatlanok rendjéről,
valamint a település tisztaságáról szóló
2/2012. (I. 18.) számú önkormányzati
rendelet
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény 73. §
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 2. § (4) bekezdés

A Polgármesteri
Hivatal által

Az Önkormányzat
intézménye, a
Kakucsi Kökörcsin
Óvoda által
6.2. Sajátos nevelési
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
Az önkormányzat
igényű gyermekek
CXC. törvény 4. § (1) bekezdés r) pontja
intézménye, a
óvodai nevelése
Kakucsi Kökörcsin
Óvoda által
7. Kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a helyi
közművelődési tevékenység támogatása
7.1. Települési könyvtári A kulturális javak védelméről és a muzeális Az Önkormányzat
feladatok ellátása
intézményekről, a nyilvános könyvtári
fenntartásában lévő
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. Rónay György
évi CXL. törvény 64. § (1)-(2) bekezdése
Könyvtár és
Közösségi Ház útján
7.2. Közművelődési
A kulturális javak védelméről és a muzeális Az Önkormányzat
tevékenység ellátása
intézményekről, a nyilvános könyvtári
fenntartásában lévő
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. Rónay György
évi CXL. törvény 73-81. §
Könyvtár és
Közösségi Ház útján
8. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
8.1. Aktívkorúak
A szociális igazgatásról és szociális
A Polgármesteri
ellátásával kapcsolatos
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33.§- Hivatal által
feladatok:
37/C. §,
- foglalkoztatást
helyettesítő támogatás
A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2013.
- rendszeres szociális
(IV. 23.) önkormányzati rendelet 11. §
segély
8.2. Normatív
A szociális igazgatásról és szociális
A Polgármesteri
lakásfenntartási
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38. § Hivatal által
támogatással
- 39. §,
kapcsolatos feladatok
A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2013.
(IV. 23.) önkormányzati rendelet 12. §
8.3. Átmeneti segéllyel A szociális igazgatásról és szociális
A Polgármesteri

kapcsolatos feladatok

8.4. Temetési segéllyel
kapcsolatos feladatok

8.5. Köztemetéssel
kapcsolatos
feladatok

8.6. Méltányos
közgyógyellátás

8.7. Szociális étkeztetés

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.
§,
A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2013.
(IV. 23.) önkormányzati rendelet 13. §
A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 46.
§,
A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2013.
(IV. 23.) önkormányzati rendelet 14. §
A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48.
§,

Hivatal által

A Polgármesteri
Hivatal által

A Polgármesteri
Hivatal által

A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2013.
(IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. §
A szociális igazgatásról és szociális
A Polgármesteri
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § Hivatal által
(3) bekezdés
A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2013.
(IV. 23.) önkormányzati rendelet 15. §
A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.
§,

A Társult
Önkormányzatok
„Együttsegítő”
Szolgálata
A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2013.
Intézményfenntartó
(IV. 23.) önkormányzati rendelet 19. §
Társulás útján
8.8. Házi segítségnyújtás A szociális igazgatásról és szociális
A Társult
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény1993. Önkormányzatok
évi III. törvény 63. §
„Együttsegítő”
Szolgálata
A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2013.
Intézményfenntartó
(IV. 23.) önkormányzati rendelet 19. §
Társulás útján
8.9. Családsegítés
A szociális igazgatásról és szociális
A Társult
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény64. § Önkormányzatok
„Együttsegítő”
A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2013.
Szolgálata
(IV. 23.) önkormányzati rendelet 19. §
Intézményfenntartó
Társulás útján
8.10. Gyermekjóléti
A gyermekek védelméről és a gyámügyi
A Társult
szolgálat
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény Önkormányzatok
39. § - 40. §,
„Együttsegítő”
Szolgálata
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló Intézményfenntartó
5/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 9. § Társulás útján
8.11. Rendszeres
A gyermekek védelméről és a gyámügyi
A Polgármesteri
gyermekvédelmi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény Hivatal által
kedvezményekre való
19. § - 20/A. §,

jogosultsággal
kapcsolatos feladatok
8.12. Kiegészítő
gyermekvédelmi
támogatással
kapcsolatos feladatok
8.13. Rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatással
kapcsolatos feladatok
8.14. Óvodáztatási
támogatás

A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
5/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 7. §
A gyermekek védelméről és a gyámügyi
A Polgármesteri
igazgatásról
Hivatal által
szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/B. §,
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
5/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 6. §
A gyermekek védelméről és a gyámügyi
A Polgármesteri
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény Hivatal által
21. §,
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
5/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 5. §
A gyermekek védelméről és a gyámügyi
A Polgármesteri
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény Hivatal által
20/C. §,
A gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
szóló 149/1997. (IX. 17.) Korm.rendelet
68/F. – 68. L. §

A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
5/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 8. §
8.15.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi
A Polgármesteri
Gyermekétkeztetési
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény Hivatal által
térítési díj támogatása
151. §
9. Lakás- és helyiséggazdálkodás
9.1. Az önkormányzat
A lakások és helyiségek bérletére, valamint
Az Önkormányzat
tulajdonában lévő
az elidegenítésükre vonatkozó egyes
által
lakások, és nem lakás
szabályokról 1993. évi LXXVIII. törvény 34.
céljára szolgáló
§, 79. § - 85. §,
helyiségek hasznosítása
A mindenkori önkormányzati éves
költségvetési rendelet
10. Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
10.1. Helyi környezetA
környezet
védelmének
általános A Polgármesteri
és természetvédelem
szabályairól 1995. évi LIII. törvény 46. – 48. Hivatal által
§-ai,

10.2. A környezeti
állapot figyelemmel
kísérése,

A helyi környezetvédelemről, a közterületek
és ingatlanok rendjéről,
valamint a település tisztaságáról szóló
2/2012. (I. 18.) számú önkormányzati
rendelet
A környezet védelmének általános
A Polgármesteri
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 12. Hivatal által
§ (3) bekezdés

adatnyilvántartás és szolgáltatás teljesítése
10.3. Vízrendezés,
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
Az Önkormányzat
vízkárelhárítás, árvíz- és törvény 4.§ (1) bekezdés f ) pont
által
belvízelvezetés
10.4. Nem közműves
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
Az Önkormányzat
ivóvízellátás,
törvény 4.§ (2) bekezdés b) pont
által
szennyvízelvezetés
11. Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás
11.1. Honvédelmi
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, A Polgármester és a
feladatok
valamint a különleges jogrendben
Polgármesteri Hivatal
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi által
CXIII. törvény 18. § (2) bekezdés c) pont
11.2.
A katasztrófavédelemről és a hozzá
A Polgármester és a
Katasztrófavédelmi,
kapcsolódó egyes törvények módosításáról
Polgármesteri Hivatal
polgári védelmi
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 15. - 16. § által
feladatok
11.3. Közfoglalkoztatás A közfoglalkoztatásról és a
A Polgármesteri
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint
Hivatal által
egyéb törvények módosításáról szóló 2011.
évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdés b) pont,
A mindenkori önkormányzati éves
költségvetési rendelet
12. Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok
12.1. Iparűzési adóval
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. A Képviselő-testület
kapcsolatos feladatok
§ (1) bekezdés,
és a Polgármesteri
Hivatal által
A helyi iparűzési adóról szóló 21/2012. (XI.
23.) önkormányzati rendelet 1. §
12.2. Kommunális
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. A Képviselő-testület
adóval kapcsolatos
§ (1) bekezdés,
és a Polgármesteri
feladatok
Hivatal által
A magánszemélyek kommunális adójáról
szóló 20/2012. (XI. 23.) önkormányzati
rendelet 1. §
12.3. Talajterhelési díjjal A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
A Képviselő-testület
kapcsolatos feladatok
LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdése és a és a Polgármesteri
26. § (4) bekezdése,
Hivatal által
A talajterhelési díjról szóló 4/2012. (II. 15.)
önkormányzati rendelet 1. §
13. Sport, ifjúsági ügyek
13.1. A települési sport- A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) A Képviselő-testület
szervezetekkel való
bekezdés
és a Polgármesteri
együttműködés
Hivatal által
biztosítása,
sportegyesületek
támogatása,
sportlétesítmények

fenntartása
14. Nemzetiségi ügyek
14.1. A nemzetiségek
jogainak érvényesítése, a
helyi nemzetiségi
önkormányzatok
munkájának segítése

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdés,

A Képviselő-testület
és a Polgármesteri
Hivatal által

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 3/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet 8. §
15. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
15.1. Önkéntes faluőrség A mindenkori önkormányzati éves
támogatása
költségvetési rendelet
15.2. Körzeti megbízott
támogatása

A mindenkori önkormányzati éves
költségvetési rendelet

16. Hulladékgazdálkodás
16.1. Települési szilárd A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV.
hulladékkezelési
törvény 33. - 37/A §-ai
közszolgáltatás
szervezése és fenntartása A települési hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 8/2013. (VI. 17.)
önkormányzati rendelet
16.2. Települési
A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV.
folyékony hulladék
törvény 33. - 37/A §-ai
elszállítása és kezelése
A nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 10/2013. (VI. 17.)
önkormányzati rendelet
16.3.
A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló
Hulladékgazdálkodási
14/2004. (IX. 27.) önkormányzati rendelet
terv készítése
17. Víziközmű-szolgáltatás
17.1. A közműves
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
ivóvízellátással és a
CCIX. törvény 1. § (1) bekezdés c) pontja
közműves
szennyvízelvezetéssel és
-tisztítással kapcsolatos
víziközmű-szolgáltatási
feladatok elvégzéséről
való gondoskodás
18. Egyéb feladatok
18.1. A Polgármesteri
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
Hivatal működésének
2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1)
biztosítása
bekezdés

A Képviselő-testület
és a Polgármesteri
Hivatal által
A Képviselő-testület
és a Polgármesteri
Hivatal által
A HEV-HOR BT-vel
kötött feladatellátási
szerződés útján

A BÁVIMAX Kft.vel és a DAKÖV
Kft.-vel kötött
feladatellátási
szerződés útján
A Képviselő-testület
és a Polgármesteri
Hivatal által
A DAKÖV Kft-vel
kötött bérletiüzemeltetési
szerződés alapján

A Képviselő-testület
és a Polgármesteri
Hivatal által”

9. § A Rendelet a következő 7. függelékkel egészül ki:
„Az SZMSZ 7. függeléke
Az Önkormányzat önként vállalt feladatai

az Mötv. 10. §-a alapján
Feladatok
Jogszabályhely megjelölése vagy a
megnevezése
feladatellátás alapja
1. Szociális jellegű feladatok
1.1. Bursa Hungarica A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról
Önkormányzati
szóló 21/2010. (XII. 07.) önkormányzati
Ösztöndíj biztosítása rendelet,
A mindenkori éves önkormányzati
költségvetési rendelet
1.2. Nyugdíjaskorúak A helyi szociális ellátásokról szóló
szemétszállítási
4/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelet
díjkompenzációja
16. §,
A mindenkori éves önkormányzati
költségvetési rendelet
2. Kulturális, Oktatási, Sport feladatok
2.1. A lakosság
A helyi önszerveződő közösségek, civil
önszerveződő
szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló
közösségei
9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet,
(társadalmi
szervezetek,
A mindenkori éves önkormányzati
sportegyesületek,
költségvetési rendelet
civil szerveződések,
nemzetiségi
önkormányzatok,
egyházak)
támogatása
2.2. Helyi
A mindenkori éves önkormányzati
rendezvények és
költségvetési rendelet
kulturális programok
támogatása
2.3. Testvértelepülési A mindenkori éves önkormányzati
kapcsolatok ápolása költségvetési rendelet
3. Kitüntetések, elismerések adományozása
3.1. Kitüntetések
A kitüntetések alapításáról és
adományozása
adományozásának rendjéről szóló
(Kakucs Díszpolgára 1/2012. (I. 18.) önkormányzati rendelet
Cím, Kakucsért
Érdemérem, Rónay
A mindenkori éves önkormányzati
György Díj, Jó
költségvetési rendelet
tanuló, jó sportoló
Díj, Kakucs
Élsportolója Díj, Az
év Sportolója Díj)
4. Egyéb feladatok

Feladatellátás módja
A Kakucsi Önkormányzat
Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselőtestület) és a Kakucsi
Polgármesteri Hivatal (a
továbbiakban:
Polgármesteri Hivatal) által
A Képviselő-testület és a
Polgármesteri Hivatal által

A Képviselő-testület, a
Társadalmi és Kulturális
Bizottság és a
Polgármesteri Hivatal által

A Képviselő-testület, a
Társadalmi és Kulturális
Bizottság és a
Polgármesteri Hivatal által
A Képviselő-testület, a
Társadalmi és Kulturális
Bizottság és a
Polgármesteri Hivatal által
A Képviselő-testület, a
Társadalmi és Kulturális
Bizottság és a
Polgármesteri Hivatal által

4.1. Részvétel
önkormányzati
szakmai és
érdekvédelmi
szervezetekben,
társulásokban
4.2. A kötelező körbe
nem tartozó községi
infrastrukturális
ellátáshoz szükséges
beruházások,
felújítások

A mindenkori éves önkormányzati
költségvetési rendelet

A Képviselő-testület és a
Polgármester által

A mindenkori éves önkormányzati
költségvetési rendelet

A Képviselő-testület és a
Polgármesteri Hivatal által”

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2013. (IX. 02.) önkormányzati rendelete
A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában és a 151. § (2a)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. § (1) A rendelet hatálya a Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
fenntartásában működő Községi Konyha (a továbbiakban: Konyha) által biztosított étkeztetést
igénybevevőkre terjed ki.
(2) Az Önkormányzat a Konyhán keresztül látja el a helyi óvodai, általános iskolai
gyermekélelmezést és a szociális, munkahelyi és vendégétkezéssel kapcsolatos feladatokat.
2. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben - a Kakucsi Kökörcsin
Óvodában (a továbbiakban: Óvoda) és a Kakucsi Általános Iskolában (a továbbiakban: Iskola)
- az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért az Önkormányzat
intézményi térítési díjat állapít meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy
ellátottra jutó napi összege.
(2) Az intézményi térítési díjak napi összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az intézményi térítési díjakból a jogosult gyermekek részére a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdésében megjelölt
normatív (kötelező) kedvezményeket biztosítani kell.
(4) Az Óvodában az egész napos ellátást, az Iskolában a napközi otthonos foglalkoztatást
igénybevevők esetén az étkezés igénybevétele kötelező.
(5) Nem vonatkoznak a (3) és a (4) bekezdésben foglaltak arra a gyermekre, akinek betegsége
miatt olyan speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkeztetés keretén belül nem
biztosítható.
(6) A felnőtt étkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének
és az étkeztetéssel kapcsolatban felmerült rezsiköltségnek az egy ellátottra jutó napi összege.
(7) A munkahelyi étkeztetés igénybevételére jogosultak: az Önkormányzat által fenntartott
intézmények és az Iskola alkalmazottai, az Önkormányzat Képviselő-testületének és
Bizottságainak tagjai.
(8) Szociális étkezésre az igénylő a mindenkor hatályos helyi szociális rendeletben
meghatározott feltételek megléte esetén jogosult.
(9) A Konyha a szabad kapacitása erejéig jogosult vendégétkezést biztosítani.
3. § (1) Az étkezés igénybevétele betegség, szabadság, utazás stb. esetén átmenetileg
lemondható.
(2) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap délelőtt 11 órájáig kell írásban
vagy telefonon - gyermekétkeztetés esetén az oktatási-nevelési intézmények vezetőit, felnőtt
étkeztetés esetén az élelmezésvezetőt értesítve - lemondani.
(3) Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést
követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.
4. § (1) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, utólag kell
megfizetni minden tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig.

(2) Ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy
gyermekétkeztetés esetén az oktatási-nevelési intézmények vezetői, felnőtt étkezés esetén az
élelmezésvezető köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj-hátralék befizetésére,
valamint figyelmeztetni a mulasztás következményeire.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az oktatási-nevelési
intézmények vezetői és az élelmezésvezető negyedévenként összesítésben köteles jelenteni a
hátralékosok nevét és a hátralék összegét a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének, aki intézkedik
annak behajtása iránt.
(4) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybevevőnek
a) az Iskolában a tanulói jogviszonya, az Óvodában az óvodai ellátása megszűnt,
b) 60 napon túli fizetési kötelezettsége keletkezett.
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kakucs község intézményeiben
alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló 18/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet.
Szalay István sk.
polgármester
Étkezési csoportok

1.

2.

3.
4.

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyző
1. melléklet a 14/2013. (IX. 02.) önkormányzati rendelethez
Nyers- ÁFA
Rezsi-költség
Intézményi
anyag- 27%
térítési díj
költség
278 Ft
75 Ft 0
353 Ft

Óvoda
(háromszori étkezés:
tízórai, ebéd, uzsonna)
Napközi
(háromszori étkezés:
tízórai, ebéd, uzsonna)
Menza
(egyszeri étkezés: ebéd)
Menza plusz
(kétszeri étkezés: tízórai, ebéd)

353 Ft

95 Ft

0

448 Ft

217 Ft

59 Ft

0

276 Ft

285 Ft

77 Ft

0

362 Ft

5.

Munkahelyi étkeztetés
(egyszeri étkezés)
(rezsi: 59,5%)

283 Ft

76 Ft

283 Ft + 76 Ft x 573Ft
59,5% = 214 Ft

6.

Szociális étkezők

283 Ft

76 Ft

283 Ft + 76 Ft x 786 Ft
119% = 427 Ft

283 Ft

76 Ft

283 Ft + 76 Ft x 786 Ft
119% = 427 Ft

(egyszeri étkezés)
(rezsi: 119%)
7.

Vendégétkezők

(egyszeri étkezés)
(rezsi: 119%)

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Kakucs Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a bevételek és kiadások évközbeni változása miatt Kakucs Község Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetését jelen rendeletben foglaltak szerint
módosítja.
2. § A Kakucs Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés mérleg főösszegének bevételi oldalát
617.136.016 Ft-ban állapítja meg az 1/A. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés mérleg főösszegének kiadási oldalát
617.136.016 Ft-ban állapítja meg az 1/B. melléklet szerint.”
3. § A Rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) Az Önkormányzat költségvetésében 900.940 Ft általános tartalék, 1.000.000 Ft
beruházási céltartalék és 2.253.312 Ft működési céltartalék szerepel.”
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.

Szalay István sk.
sk.

Farkasné Szabó Mária

polgármester

jegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott
feladatkörében eljárva - a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) 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,
c) a lakásfenntartási támogatásban
részesülők és
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok.
(3) Az ellátás iránti kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon,
legkésőbb 2014. január 15. 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 2 m3 ingatlanonként.

(3) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 1. melléklete szerinti átvételi elismervény
aláírásával igazolja.
4. § A támogatás forrásösszetétele az Önkormányzat számára megállapítandó 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 2014. május 2-án hatályát
veszti.
(2) A Rendeletet a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett
hirdetőtáblán és a www.kakucs.hu honlapon - kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a
felelős.

Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyző

A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról
szóló önkormányzati rendelet
1. melléklete
Átvételi elismervény
Alulírott ……………….………………………………………………………………………..
2366 Kakucs, ……………………………………………... u. ……… sz. alatti lakos
aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális célú tűzifa vásárlási támogatásról szóló önkormányzati rendelet
alapján megállapított természetbeni juttatásként ....... m3 mennyiségű tűzifát átvettem.
Kakucs, ……………………………………………………………..
………………….…………………………………
átvevő

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
A helyi szociális ellátásokról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 2. §-ában, a 4/A. § (1) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésében, a
26. §-ában, a 32. § (1) és (3) bekezdéseiben, a 32/A. § (1) bekezdésében, a 33. § (1) és (7) bekezdéseiben, a
37/A. §-ában, a 38. § (1) és (9) bekezdéseiben, a 45. § (1) és (6) bekezdéseiben, a 47. § (1) és (3) bekezdéseiben,
a 48. § (1) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, a 86. § (1) és (2) bekezdéseiben és a 132. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. Értelmező rendelkezések
1. § (1) A rendelet alkalmazásában:
a) Kakucs Község Önkormányzata: Önkormányzat
b) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete: Képviselő-testület
c) Kakucsi Polgármesteri Hivatal: Hivatal
d) Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai: Segítőszolgálat
e) öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: nyugdíjminimum
f) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény: Szt.
g) A pénzbeli és természetbeli szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.)
Kormányrendelet: Kormányrendelet
(2) E rendelet által használt fogalmak értelmezését az Szt. 4. §-ában foglaltak alapján kell
alkalmazni.
2. A rendelet célja
2. § (1) E rendelet célja, hogy a Képviselő-testület – a szociális gondoskodás hatáskörébe
tartozó feladatainak eleget téve – a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében
meghatározza az Önkormányzat által biztosított pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó helyi szociális ellátások formáit, az eljárási és jogosultsági szabályokat,
azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit, valamint az
adatkezelés szabályait.
(2) Az ellátást igénylők kötelesek arra, hogy helyzetük javítása érdekében a tőlük elvárható
módon mindent megtegyenek. Amennyiben pedig a támogatásra szorulók élethelyzete nekik
felróható okból következett be, életmódjuk, életvezetésük megváltoztatásával segítsék elő
helyzetük javítását.
(3) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az Önkormányzat, valamint annak szervei,
az egészségügyi ellátórendszer és a civil szervezetek kötelesek együttműködni, a tudomásukra
jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását kezdeményezni.
3. A rendelet hatálya

3. § (1) A rendelet hatálya a (2) – (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed Kakucs község
közigazgatási területén élő magyar állampolgárokra, bevándoroltakra, letelepedettekre,
hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az
(1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak a Kakucs község közigazgatási területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira
is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá
a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének
időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három
hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint
Kakucs községben bejelentett lakcímmel rendelkezik, valamint
b) a hajléktalan személyre, amennyiben a szociális ellátás igénybevételekor
nyilatkozatában Kakucs község közigazgatási területét jelölte meg tartózkodási
helyeként.
4. Hatásköri és eljárási rendelkezések
4. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. az irányadó.
(2) E rendeletben nem szabályozott eljárási cselekményekre a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
rendelkezései az irányadóak.
(3) E rendeletet az Szt.-vel, a Kormányrendelettel, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelettel együtt kell alkalmazni.
(4) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti eljárás elektronikus
úton nem folytatható le.
(5) E rendelet alapján nyújtandó pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmet a
hatályos jogszabályok szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni a Hivatalban.
(6) A kérelemnyomtatványok igényelhetők a Hivatalban (2366 Kakucs, Fő utca 20.) és
letölthetőek a www.kakucs.hu honlapról.
5. § (1) A kérelmező köteles a családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, azokat
igazolni.
(2) A kérelem előterjesztésekor
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelméről,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén
a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett
jövedelem egyhavi átlagáról
kell igazolást benyújtani.
(3) A jövedelem valódiságát igazoló iratok 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
NAV igazolása 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.
(4) Mellőzni lehet 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.
(5) E rendeletben foglalt szociális juttatások iránti kérelem esetén a jövedelem számítására és
a jogosultság elbírálására az Szt. 10. §-ában foglaltak az irányadók.
(6) A benyújtott igazolásban közölt jövedelem valódiságáról a kérelmező büntetőjogi
felelősséggel nyilatkozatot tesz.
(7) A tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállását hivatalos tudomás, vagy a támogatásban
részesülő szülőtől (gondozótól) bekért, oktatási intézmény által kiállított igazolás, vagy kivételesen - büntetőjogi nyilatkozat alapján kell megállapítani.
(8) Ha a kérelem elbírálására vonatkozó hatáskört gyakorló szerv hivatalos tudomása vagy
környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a becsatolt
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás,
illetve saját és családja tulajdonában álló vagyonnak a fenntartási költségeit igazoló
dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek
figyelembevételével vélelmezhető.
6. § (1) A folyósított pénzbeli ellátás kifizetéséről a Hivatal Pénzügyi Csoportja gondoskodik
az ellátást megállapító határozatban foglaltak szerint. Ennek formája lehet: folyószámlára
történő átutalás, postai úton történő kézbesítés, intézményhez történő átutalás, házipénztári
kifizetés.
(2) A pénzbeli ellátások folyósítása utólag, legkésőbb minden hónap 5. napjáig történik meg,
tekintettel a Kormányrendelet 6. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(3) Rendkívüli élethelyzetben az ellátás kifizetését azonnal elrendelheti a polgármester.
7. § (1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása,
fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet az Szt. 18. §-ában előírtaknak
megfelelő tartalommal.
(2) Az adatkezelés, adatszolgáltatás kapcsán a hatályos jogszabályi előírásokat be kell tartani.
5. Jogosulatlanul igénybevett ellátás visszafizetése
8. § (1) Az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett
ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén a visszafizetés méltányosságból
részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés a kötelezett megélhetését
súlyosan veszélyeztetné.
(2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése szempontjából súlyosan veszélyezteti a
kötelezett megélhetését a visszafizetés, amennyiben a kötelezett családjában az egy főre
számított havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át.
(3) Kérelemre, a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama
azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama.
6. Szociális gondoskodás rendszere
9. § (1) A Képviselő-testület a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek
teljesítését
a) pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtásával,

b) szociális szolgáltatások megszervezésével
valósítja meg.
(2) A Képviselő-testület e rendeletben szabályozza az alábbi pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokat, szolgáltatásokat:
l) aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő
támogatás),
m) lakásfenntartási támogatás,
n) önkormányzati segély,
o) újszülöttek támogatása,
p) méltányossági közgyógyellátás,
q) hulladékszállítási díj átvállalása,
r) köztemetés,
s) étkeztetés,
t) házi segítségnyújtás,
u) családsegítés,
v) szociális információs szolgáltatás.
10. § (1) Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó, e rendeletben meghatározott pénzbeli és
természetbeni ellátások ügyében a Képviselő-testület a hatáskörét a szociális ügyekben eljáró
Bizottságára, a polgármesterre és a jegyzőre ruházhatja át.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv átruházott hatáskörében hozott döntés ellen
benyújtott jogorvoslati kérelemről a Képviselő-testület dönt.
II. FEJEZET
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
7. Aktív korúak ellátása
(rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás)
11. § (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek
és családjuk részére nyújtott ellátás.
(2) A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg az Szt. 33. – 37/C. §-aiban
megállapított feltételek fennállása esetén, az ott leírtak szerint.
(3) Az aktív korúak ellátásán belül rendszeres szociális segélyt állapíthat meg a jegyző az Szt. 37. § (1) bekezdés
d) pontja alapján annak a személynek, aki az 50. életévét betöltötte és saját maga és családjának megélhetése
más módon nem biztosított, kereső tevékenységet nem folytat és
c)
tartós munkanélküli, vagy
d)
legalább 40%-os egészségkárosodást szenvedett, azonban rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás
iránti kérelme határozattal elutasításra került.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy főre számított havi
nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 90%-át és vagyona nincs.
(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott tartós munkanélkülinek minősül az, aki a kérelem benyújtását
megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött
(6) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott egészségkárosodás mértékének igazolását a Nemzeti Szociális és
Rehabilitációs Hivatal, az ellátás igénylésének elutasításáról szóló rendelkezést az illetékes kormányhivatal
rehabilitációs szakigazgatási szerve által kiadott dokumentumokkal kell igazolni.

(7) Az aktív korúak ellátására jogosult személyek közül a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra jogosultak az ellátás folyósításának feltételeként együttműködésre kötelesek a
Hivatallal, az illetékes munkaügyi központ kirendeltségével - az Szt. 37. § (1) bekezdés b) –
d) pontjában meghatározott (rendszeres szociális segélyben részesülő) személyek továbbá a
Segítőszolgálattal is - az illetékes szervek által meghatározott módon.

(8) Az Szt. 37. § (1) bekezdés b) – d) pontjában meghatározott személyek együttműködési
kötelezettségük teljesítése érdekében – jelen rendelet 1. mellékletében foglalt tartalommal együttműködési megállapodást kötnek a Segítőszolgálattal az Szt. 37/A. § (1) – (2)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
8. Lakásfenntartási támogatás
12. § (1) Normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg a jegyző az Szt. 38. § (1) - (8)
bekezdésében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak, figyelemmel arra, hogy a
lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(2) A lakásfenntartási támogatás megállapításának feltétele továbbá a kérelmező, vagy a
jogosult által életvitelszerűen lakott ingatlan rendezettségének biztosítása az alábbiak
figyelembevételével:
a) a 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 járda és a járdától az úttestig húzódó területnek a gondozása, tisztán
tartása, szemét- és gyommentesítése,
d) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó udvar és kert rágcsálóktól, kártevőktől való
mentesítése,
e) az ingatlan 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.
(3) A jegyző helyszíni szemle (környezettanulmány) lefolytatása során győződik meg a
lakókörnyezet rendezettségéről.
(4) Ha a lakókörnyezet a (2) 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.
(5) Amennyiben a kérelmező a (4) bekezdésben foglalt feltételeket nem teljesíti, a jegyző az
Szt. 38. § (10) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
9. Önkormányzati segély
13. § (1) A szociális ügyekben eljáró Bizottság a szociálisan rászorult személyt, gyermeket
gondozó családot – figyelemmel az Szt. 45. § (1) bekezdésében foglaltakra - önkormányzati
segélyben részesíti, ha a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
(2) Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket, családokat indokolt
részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen
betegséghez, kórházi kezeléshez, halálesethez, elemi kár elhárításához, munkanélküliséghez, a
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a
gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó
kiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete - miatt anyagi segítségre szorulnak.
(3) Az önkormányzati segély megállapításának feltétele, hogy
a) egyedül élő személy esetén a havi nettó átlagjövedelme a nyugdíjminimum 200%-át,

b) család esetén az egy főre számított havi nettó átlagjövedelmük a nyugdíjminimum
150%-át
ne haladja meg.
(4) A rendkívüli élethelyzet súlyosságára tekintettel, különös méltánylást érdemlő esetben a
(3) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól el lehet tekinteni.
(5) Az önkormányzati segély egyszeri összege 2.000 Ft-nál kevesebb és a nyugdíjminimum
összegénél magasabb nem lehet, és egy naptári éven belül háztartásonként legfeljebb négy
alkalommal adható.
(6) A képviselő-testület önkormányzati segélyként, pénzintézeti tevékenységnek nem
minősülő - kamatmentes kölcsön formájában nyújtható - támogatást állapíthat meg.
(7) Az önkormányzati segély iránt benyújtott kérelem elutasítható, amennyiben a család,
illetve az egyedülálló személy:
i) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
j) aktív korúak ellátásában,
k) lakásfenntartási támogatásban,
l) közmunkán munkabérben
részesül, vagy
m) a kérelemhez nem csatolja a csak általa személyesen beszerezhető mellékleteket,
n) nyilatkozatában valótlan adatokat közöl.
(8) A pénzbeli ellátás folyósítása utólag, legkésőbb minden hónap 5. napjáig történik meg.
Rendkívüli élethelyzetben az ellátás kifizetését azonnal elrendelheti a polgármester.
(9) Az önkormányzati segély összegéről és formájáról határozatban kell rendelkezni. A
határozatot indokolt esetben azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani.
(10) A polgármester önkormányzati segélyt állapíthat meg a létfenntartást veszélyeztető,
rendkívüli élethelyzetbe került azon személyek vagy családok részére (különösen elemi kár,
baleset, betegség, gyógyszerkiváltás esetén), akiknek azonnali segítségre van szüksége a
rendkívüli esetre tekintettel.
14. § (1) Önkormányzati segély természetbeni ellátás formájában is nyújtható. Természetbeni
ellátás különösen
a) Erzsébet-utalvány,
b) élelmiszer,
c) tüzelősegély,
d) tankönyv- és tanszervásárlás támogatása,
e) tandíjtámogatás,
e) közüzemi díjak megfizetéséhez történő hozzájárulás,
f) gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás,
g) a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.
(2) A természetben nyújtott ellátás konkrét formájáról, módjáról a Képviselő-testület szociális
ügyekben eljáró Bizottsága dönt.
15. § (1) A polgármester az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulásként önkormányzati segélyt állapíthat meg a hozzátartozónak.
(2) A temetés költségeihez való hozzájárulás igénylésére vonatkozó önkormányzati segély (a
továbbiakban ezen szakasz vonatkozásában: segély) iránti kérelmet a haláleset
bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a Hivatal szociális ügyintézőjénél.
(3) A segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő, vagy a
vele egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát, a kérelmező
és családja jövedelemigazolását, továbbá az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát.
A számlákat és a halotti anyakönyvi kivonatot a kérelmező részére - fénymásolást követően vissza kell szolgáltatni.

(4) A segély összege a mindenkori helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10100%-a. A helyben szokásos temetkezés legalacsonyabb költsége: 80.000 Ft.
(5) Amennyiben a kérelmező családjában az egy főre számított havi nettó átlagjövedelem
a) nem haladja meg a nyugdíjminimum összegét, a segély összege legalább:16.000 Ft,
b) a nyugdíjminimum 150 és 200%-a között van, a segély összege legalább: 12.000 Ft,
c) meghaladja a nyugdíjminimum 200%-át, de nem éri el a nyugdíjminimum 300%-át, a
segély összege legalább: 8.000 Ft.
(6) A megállapított segély összegét, illetve a határozat számát az ügyintéző a számlákra
rávezeti.
(7) A segély nem állapítható meg annak
a) akinek a családjában az egy főre számított nettó jövedelem eléri vagy meghaladja a
nyugdíjminimum 300%-át,
b) aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.
10. Méltányossági közgyógyellátás
16. § (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított
hozzájárulás az Szt. 49. – 53. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően.
(2) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester az Szt. 50. § (3)
bekezdésében meghatározott méltányossági közgyógyellátási igazolványra való jogosultságot
állapít meg annak a személynek, aki szociálisan rászorult és családjában az egy főre számított
havi nettó átlagjövedelem nem éri el a nyugdíjminimum 150%-át, egyedülálló esetén 200%-át
és gyógyszerköltsége eléri, vagy meghaladja a nyugdíjminimum 20%-át.
11. Hulladékszállítási díj átvállalása
17. § (1) Az Önkormányzat a település lakossága részére rendszeres ellátásként - kérelemre támogatást nyújt a települési szilárd hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatás díjának
megfizetéséhez.
(2) A mindenkori hulladékszállítási díjból díjfizetési kedvezményben részesül:
a) a 70. életévét betöltött egyedülálló, az életévének betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben ő az
ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos használója,
b) az a házaspár, melynek mindkét tagja a 70. életévét betöltötte, a fiatalabbik személy 70. életévének
betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben ők az ingatlan tulajdonosai, haszonélvezői és egyedüli,
kizárólagos használói,
c) az a házaspár, melynek legalább egyik tagja a 70. életévét betöltötte, az életévének betöltését követő
hónap elsejétől, amennyiben ők az ingatlan tulajdonosai, haszonélvezői és egyedüli, kizárólagos használói,
d) a 65. életévét betöltött egyedülálló, az életévének betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben ő az
ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos használója.
(3) Az ellátás összege:
a) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a hulladékszállítási díj 100%-a,
b) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a hulladékszállítási díj 75%-a,
c) a (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott esetekben a hulladékszállítási díj 50%-a.
(4) A kérelmek elbírálásának hatáskörét a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(5) A Képviselő-testület szociális ügyekben eljáró Bizottsága egyéb esetekben - eseti elbírálás
alapján - a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével adhat
díjfizetési kedvezményt.
(6) Díjfizetési mentességben részesül továbbá kérelem alapján az az ingatlantulajdonos, akinek az ingatlanára
nincs bejelentett természetes vagy jogi személy, és életvitelszerűen nem tartózkodik ott senki. A kérelmet a
Hivatalban kell benyújtani és nyilatkozni a feltételek fennállásáról.

12. Újszülöttek támogatása

18. § (1) Az Önkormányzat a gyermekük születésekor Kakucs községben állandó bejelentett
lakcímmel rendelkező szülő(ke)t - az Önkormányzat Védőnői Szolgálatának
közreműködésével, legfeljebb a gyermek 6 hónapos korának betöltéséig - gyermekenként
10.000 Ft névértékű, utalvány formájában, gyógyszertárban beváltható, babaápolási
termékeket tartalmazó egységcsomaggal támogatja.
(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy - az utalvány beváltása révén megvásárolt
termékekre vonatkozóan - a gyógyszertártól igényelt számlának „Kakucs Község
Önkormányzata, 2366 Kakucs, Fő utca 20.” névre és címre kell szólnia.
(3) A Képviselő-testület az újszülöttek támogatásával összefüggő hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

13. Köztemetés
19. § Az Szt. 48. §-ában megfogalmazott feltételek fennállása esetén Kakucs közigazgatási
területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a polgármester gondoskodik.
III. FEJEZET
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
14. Szociális szolgáltatások
20. § (1) Az Önkormányzat a szociális szolgáltatások közül az alábbiakat láttatja el a
Segítőszolgálattal:
a) az Szt. 62. §-ában meghatározott: étkeztetést,
b) az Szt. 63. §-ában meghatározott: házi segítségnyújtást,
c) az Szt. 64. §-ában meghatározott: családsegítést.
(2) A szociális szolgáltatások iránti igényt a rászoruló, a házi szociális gondozó, illetve bárki,
akinek a rászorultság tudomására jut, jelezheti a Hivatalban, vagy a Segítőszolgálatnál azzal,
hogy ezen ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátás az igénylő kérelmére történik.
(3) A szociális szolgáltatások igénybevétele iránti kérelmet a Segítőszolgálat vezetőjéhez kell
benyújtani.
(4) Az étkeztetésre való jogosultságot és a díj mértékét a Segítőszolgálat állapítja meg, és a
házi szociális gondozó bevonásával kétévente felülvizsgálja.
(5) Az étkeztetést a Segítőszolgálat elsődlegesen az Önkormányzat konyhájáról biztosítja
házhozszállítással.
(6) A házi segítségnyújtás engedélyezéséről a házi szociális gondozó által elvégzett
környezettanulmány, valamint a kérelmező egészségi állapotáról szóló háziorvosi igazolás és
javaslat alapján a Segítőszolgálat dönt.
(7) A házi segítségnyújtás és a családsegítő-szolgálat igénybevétele térítésmentes.
(8) A szociális szolgáltatások részletes szabályait Dabas Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Segítőszolgálatnál igénybe vehető szociális szolgáltatásokról és azok térítési
díjáról rendelkező mindenkor hatályos önkormányzati rendelete szabályozza.
15. Szociális információs szolgáltatás
21. § (1) Az Önkormányzat szociális információs szolgáltatást nyújt a rászorultak részére a
szociális ellátások hozzáférhetőségéről és igénybevételük módjáról.
(2) A szociális információs szolgáltatást az Önkormányzat a Hivatal szociális és gyámügyi
feladatokat ellátó ügyintézői útján biztosítja.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott személyek kötelesek írásbeli, vagy szóbeli kérelem
alapján a kérelmezőnek felvilágosítást adni:

a) az Szt.-ben és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és
szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban
aa) a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az
igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről,
ab) a helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások elérhetőségéről és igénybevételük
módjáról;
b) a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, a
családtámogatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó
ellátásokkal, valamint a fogyatékossággal összefüggő ellátásokkal kapcsolatban
ba) az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv
elérhetőségéről,
bb) az ellátások igénybevételéhez szükséges iratokról.
(4) A szociális információs szolgáltatás térítésmentes.
IV. FEJEZET
16. Szociálpolitikai kerekasztal
22. § (1) Az Önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a
szolgáltatásszervezési
koncepcióban
meghatározott
feladatok
megvalósulásának,
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.
(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
11. a polgármester,
12. a jegyző,
13. a szociális ügyintéző,
14. a háziorvos,
15. a házi gyermekorvos,
16. a védőnő,
17. a szociális ügyekben eljáró Bizottság elnöke,
18. a Kakucsi Általános Iskola igazgatója,
19. a Kakucsi Kökörcsin Óvoda vezetője,
20. a gyermekjóléti szolgálat képviselője.
(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal legalább évente 1 alkalommal tart ülést, melynek
előkészítése és lebonyolítása a szociális ügyekben eljáró Bizottság feladata.
17. Hatályba léptető és záró rendelkezések
23. § (1) A Rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 4/2013. (IV. 23.) önkormányzati
rendelete.
(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt.-ben foglaltakat kell alkalmazni.
(4) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévő hirdetőtábláján
és a www.kakucs.hu honlapon történő – kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
A helyi szociális ellátásokról szóló
17/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
2. melléklete
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
beilleszkedést elősegítő programban való részvételről
1. A megállapodást kötötték:
Egyrészről: az Szt. 37. § (1) bekezdés b) – d) pontjában meghatározott, rendszeres szociális
segélyben részesülő, családsegítő szolgáltatást igénybe vevő ügyfél, akinek:
neve: …………………………………………………………………………………………..
születési helye, ideje: ………………………………………………………………………….
anyja neve: ……………………………………………………………………………………
lakcíme: ……………………………………………………………………………………….
telefonszáma: …………………………………………………………………………………
Másrészről: a dabasi székhelyű Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai (a
továbbiakban: Segítőszolgálat) részéről:
……………………………………………………………………………… családgondozó.
Az ügyfél részére megállapított rendszeres szociális segély folyósításának kezdete:
20.…. év …………..………hó ……...
2. A ügyfél kötelezettségei:
A Segítőszolgálattal közösen kidolgozott program teljesítése:
h) A Segítőszolgálat kakucsi családgondozójával folyamatosan együttműködik.
i) Az együttműködés időpontjait – az Önkormányzat javaslatának figyelembevételével - a
családgondozó határozza meg és értesíti róla az ügyfelet.
j) A vállalt feladatok teljesítése.
k) A közösen megbeszélt időpontok betartása.
l) A családi körülményekben, személyi adatokban történő hivatalos változásról,
munkaviszony létesítéséről 8 napon belül tájékoztatja családsegítőjét.
m) Adott problémája megoldásához szükséges intézményekkel való kapcsolattartás.
n) Ha együttműködése kötelezettsége teljesítésében ténylegesen akadályozott, ennek okáról
haladéktalanul, amennyiben ez önhibáján kívül nem lehetséges, az akadály elhárulását
követő 3 munkanapon belül személyesen, írásban, vagy telefonon hitelt érdemlő módon
köteles tájékoztatást adni.
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az együttműködés megszegése a rendszeres szociális
segély folyósításának megszüntetését eredményezi.

Az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az együttműködéshez szükséges személyes adatait az
1/2000. SZCSM rendelet alapján rögzítsék és az adatvédelemre vonatkozó hatályos
jogszabályok betartásával kezeljék.
3. A Segítőszolgálat családgondozója által vállalt feladatok:
a) Tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások
formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról.
b) Szociális, életvezetési tanácsadást nyújt.
c) Segítséget nyújt az ügyfél számára ügyei vitelében.
d) Lehetőség és igény szerint természetbeni juttatásokat közvetít.
e) Rendszeres kapcsolatot tart az ügyféllel ügyfélfogadási időben.
f) Egyéni, vagy csoportos terápiát biztosít az ügyfél képességeinek megtartásához.
g) Az együttműködés megszegése esetén jelzési kötelezettség teljesítése Kakucs község
jegyzője felé.
Aláírásunkkal igazoljuk, hogy a fenti megállapodás tartalmával egyetértünk, az abban
foglaltakat betartjuk, illetve közös egyeztetés alapján módosítjuk a vállalt feladatokat.
Dátum: 20……… ……………………
……………………………………….
ügyfél

……………………………………………
családgondozó

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
A gyermekvédelem helyi szabályairól
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) és (2) bekezdéseiben, a 19.
§ (2) bekezdésében, a 20. § (1) és (2) bekezdésében, a 20/C. § (2) és (4) bekezdésében, a 40. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. § (3) bekezdésében és a 94. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. § A rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) által az önkormányzatok számára
meghatározott, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a
feltételrendszert, az eljárási szabályokat, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások biztosítását szabályozza a helyi sajátosságok figyelembevételével.
2. A rendelet hatálya
2. § A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 4. §-a által meghatározott azon személyekre, akik
Kakucs község közigazgatási területén jogszerűen tartózkodnak.
3. Eljárási szabályok
3. § (1) Az ellátások iránti kérelmet a Kakucsi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban:
Polgármesteri Hivatal) ügyfélfogadási időben, az arra rendszeresített nyomtatványon lehet
benyújtani.
(2) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és családtagjai jövedelem- és vagyoni
viszonyairól szóló igazolást, valamint a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali
tagozatán tanuló gyermek, fiatal felnőtt esetében az oktatási intézmény igazolását a tanulói,
hallgatói jogviszony fennállásáról.
(3) A kérelem előterjesztésekor
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelméről,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén
a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett
jövedelem egyhavi átlagáról
kell igazolást benyújtani.
(4) A jövedelem valódiságát igazoló iratok 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
NAV igazolása 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.
(5) Mellőzni lehet 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.
(6) A benyújtott igazolásban közölt jövedelem valódiságáról a kérelmező büntetőjogi
felelősséggel nyilatkozatot tesz.
(7) A jövedelem, a vagyon és a rendszeres pénzellátás meghatározását a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésében foglaltak
tartalmazzák.
(8) A pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását - a támogatást kérelmezőn kívül nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó
intézmény (természetes személy), illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi
szervezet is kezdeményezheti.
(9) E rendeletben nem szabályozott eljárási cselekményekre a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az
irányadóak.
(10) A jegyző a gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás
biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet a Gyvt. 138. §-ában
előírtaknak megfelelő tartalommal.
II. Fejezet
Pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátások
4. § Kakucs Község Önkormányzata az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a) a pénzbeli és természetbeni ellátások közül:
aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt,
ab) az óvodáztatási támogatást,
b) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül:
ba) a gyermekjóléti szolgáltatást.
4. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
5. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a jegyző állapítja meg Gyvt. 19. - 20/A.
§-aiban meghatározott feltételek fennállása esetén.
(2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló
eljárás részletes szabályait a Gyer. 65. - 68. §-ai tartalmazzák.
5. Óvodáztatási támogatás

6. § (1) Az óvodáztatási támogatást a jegyző állapítja meg a Gyvt. 20/C. §, valamint a Gyvt.
160/A. §-aiban meghatározottak alapján.
(2) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítására irányuló eljárás részletes
szabályait a Gyer. 68/F. – 68/L. §-ai tartalmazzák.
6. Gyermekjóléti szolgáltatás
7. § (1) Kakucs Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást a Társult
Önkormányzatok ”Együtt” Segítőszolgálatai (a továbbiakban: Segítőszolgálat) fenntartásában
működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretében biztosítja, a Kakucsi
Polgármesteri Hivatal épületében.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39. - 40. §-ai
határozzák meg.
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének módjáról a Gyvt. 31. - 32. §-ai
rendelkeznek.
(4) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
(5) Az ellátás megszűnik a Gyvt. 37/A. §-ában szabályozottak szerint.
III. fejezet
Záró rendelkezések
8. § (1) E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelem helyi
szabályairól szóló 5/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelet.
(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt.-ben és a Gyer.-ben foglaltakat kell
alkalmazni.
(4) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévő hirdetőtábláján
és a www.kakucs.hu honlapon történő – kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I. Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya Kakucs Község közigazgatási területén e rendeletben meghatározott, a
közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást elkövető természetes
személyekre, jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre terjed ki.
2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
1. Önkormányzat: Kakucs Község Önkormányzata,
2. Képviselő-testület: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
3. Ket.: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény,
4. fiatalkorú: az, aki a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás elkövetésekor a
tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat életévét még nem.
3. Eljárási szabályok
3. § (1) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályaival ellentétes
magatartásnak minősül minden olyan magatartás, cselekmény, melyet a Képviselő-testület e
rendeletben ekként meghatároz.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt amennyiben az nem minősül bűncselekménynek vagy szabálysértésnek - a 14. életévét
betöltött természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
vonható felelősségre.
(3) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása,
ha a tevékenységgel, mulasztással, vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy
bűncselekmény valósul meg, vagy a tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot
fenntartása esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő.
4. § (1) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti közigazgatási
hatósági eljárás hivatalból vagy bejelentés alapján indítható.
(2) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás lefolytatása
kizárólag hivatalból történhet. Az eljárás akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a
közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást természetes személy, jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

(3) Az eljárás lefolytatására a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben
meghatározott eltérésekkel.
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokkal kapcsolatos
hatáskör gyakorlását mind a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása esetében, mind a
közigazgatási bírság kiszabása tekintetében a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.
(5) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás miatt közigazgatási
hatósági eljárás
a)
valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető
szabályaival ellentétes magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,
b) mulasztásban megnyilvánuló, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes
magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,
c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló, a közösségi együttélés alapvető
szabályaival ellentétes magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől
számított 6 hónapon belül indítható meg.
5. § (1) Az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól egyszázötven-ezer forintig terjedő
közigazgatási bírság szabható ki.
(2) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha
önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy amennyiben az önálló jövedelemmel nem rendelkező
fiatalkorú annak megfizetését vállalja.
(3) A közigazgatási bírság mértékének megállapítása során figyelembe kell venni a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát, a magatartás elkövetőjének szociális,
vagyoni körülményeit.
(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapítása során érvényesülnie kell a fokozatosság
követelményének.
(5) Közigazgatási bírság helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés
körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás
várható.
(6) Ha a fiatalkorúval szemben előreláthatólag közigazgatási bírság kiszabására kerül sor, a
fiatalkorú meghallgatásától nem lehet eltekinteni.
(7) A fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell.
(8) A fiatalkorút lehetőség szerint törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni.
(9) A kiszabásra kerülő bírság mértékének megállapítására, kiszabására, valamint annak
elévülésére a Ket. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(10) Az (1) bekezdésben meghatározott közigazgatási bírság megfizetését az elsőfokú
határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, az Önkormányzat
bírságszámlájára történő befizetés útján kell teljesíteni.
II. A közösségi együttélés alapvető szabályai
4. A közterületek használatára vonatkozó magatartási szabályok
6. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki
a) a helyi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló, helyi
önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat megszegi,
b) életvitelszerű lakhatás céljára használt ingóságait közterületen tárolja vagy helyezi el.

5. A közterületek tisztántartására, a környezetvédelemre, az ingatlanok rendjére,
közterületi reklámtevékenységre, zaj- és rezgésvédelemre vonatkozó magatartási
szabályok
7. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a
közterületek tisztántartásáról, a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok
rendjéről, valamint a település tisztaságáról szóló, helyi önkormányzati rendeletben foglalt
előírásokat megszegi.
6. Az állattartásra vonatkozó magatartási szabályok
8. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki az
állatok tartásáról szóló, helyi önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat megszegi.
7. A védett jelképek használatára magatartási szabályok
9. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a
helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről, valamint a Kakucs településnév
használatáról szóló, helyi önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat megszegi.
8. A köztemető használatára vonatkozó magatartási szabályok
10. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a
Kakucs községi temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló, helyi önkormányzati
rendeletben foglalt előírásokat megszegi.
9. A növények telepítésére vonatkozó magatartási szabályok
11. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a
fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól szóló, helyi önkormányzati
rendeletben foglalt előírásokat megszegi.
10. A települési szilárd- és folyékonyhulladék kezelésére vonatkozó magatartási
szabályok
12. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a
települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló, helyi
önkormányzati rendeletekben foglalt előírásokat megszegi.
11. Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjére vonatkozó magatartási szabályok
13. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki az
üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló, helyi önkormányzati
rendeletben foglalt előírásokat megszegi.
12. Önkormányzati tulajdonú utak használatának rendjére vonatkozó magatartási
szabályok

14. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a
hat tonnánál nagyobb össztömegű járművek helyi közútra történő behajtásának
súlykorlátozásáról szóló, helyi önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat megszegi.
13. A község építészeti örökségének védelmére vonatkozó magatartási szabályok
15. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a
község építészeti örökségének helyi védelméről szóló, helyi önkormányzati rendeletben foglalt
előírásokat megszegi.
14. A házszámtáblák elhelyezésére vonatkozó magatartási szabályok
16. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a
Kakucs község közterületeinek elnevezéséről, a házszámozás megállapításáról, valamint a
házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló, helyi önkormányzati rendeletben foglalt
előírásokat megszegi.
15. A lakcím- és telephely-bejelentés szabályainak megsértésére vonatkozó magatartási
szabályok
17. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki
a) Kakucs község területén él, és lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét három
munkanapon belül az Önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba vétel céljából nem
jelenteni be,
b) Kakucs község területén kereskedelmi, telepengedély-köteles, vagy bejelentés-köteles
tevékenységet folytat, és a tevékenység folytatását - annak megkezdését követő - 15
napon belül az Önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba vétel céljából nem jelenti be.
III. Záró rendelkezések
18. § (1) E rendelet 2013. december 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést
követően elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások
esetén kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
A temetkezés helyi rendjéről
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a temetőkről és a temetkezési
tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján - figyelemmel az 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására megalkotott 145/1999.
(X.1.) Korm. rendeletben foglaltakra -, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet célja: a kegyeleti szolgáltatás megfelelő színvonalon történő ellátásának biztosítása.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Kakucs község közigazgatási területén fekvő, 795. helyrajzi
szám alatti, Kakucs Község Önkormányzata tulajdonában lévő temetőre - mely egyben
köztemető -, valamint az ott végzett temetkezési, temető-fenntartási és üzemeltetési
tevékenységre.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed az eltemettetőkre, a temetőben temetkezési
szolgáltatást, valamint egyéb temetői munkát (például: síremlékállítást) végző természetes és
jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre, valamint a temetőt látogatókra.
(4) E rendeletet alkalmaznia kell a temető fenntartását, üzemeltetését, a temetkezési
szolgáltatási tevékenységet végző természetes és jogi személynek, valamint annak, akire
nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak.
2. § E rendelet alkalmazásában
1. TeTv.: a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény,
2. TeR.: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet,
3. temető: a TeTv. 3. § a) pontjában meghatározott temető,
4. köztemető: a TeTv. 3. § b) pontjában meghatározott, az Önkormányzat tulajdonában és
fenntartásában lévő köztemető,
5. temetési hely: a TeTv. 3. § d) pontja szerinti temetési hely,
6. kegyeleti közszolgáltatás: a TeTv. 3. § h) pontjában meghatározott kegyeleti
közszolgáltatás,
7. szociális temetés: a TeTv. 3. § j) pontjában meghatározott szociális temetés,
8. temető fenntartása: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények,
közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek
karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása,
9. temető üzemeltetése: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és
infrastrukturális létesítmények működtetése, valamint az igénybevételéhez szükséges egyéb
feltételek biztosítása,
10. díszítő tárgy: a sírokra, sírboltra elhelyezhető olyan tárgy vagy növény, melynek célja a
díszítés,
11. Önkormányzat: Kakucs Község Önkormányzata,
12. Képviselő-testület: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
13. Jegyző: Kakucs község jegyzője,

14. Hivatal: Kakucsi Polgármesteri Hivatal.
II. Fejezet
A temető fenntartása, üzemeltetése és a temető rendeltetésszerű használatához szükséges
helyi tárgyi és infrastrukturális feltételek
1. A temető fenntartása, üzemeltetése
és az üzemeltető nyilvántartási kötelezettsége
3. § (1) Az Önkormányzat gondoskodik a helyi viszonyoknak és az előírásoknak megfelelően
a köztemető létesítéséről, fenntartásáról. A feladat ellátásához szükséges fedezetet az
Önkormányzat a mindenkori éves költségvetése keretében biztosítja.
(2) Az Önkormányzat a temetőüzemeltetési kötelezettségéről - üzemeltető vállalkozás (a
továbbiakban: üzemeltető) útján - kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében
gondoskodik.
(3) A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhaltak felravatalozására,
gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre, az elhaltak hamvait tartalmazó urnák
elhelyezésére, ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek, és
lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás korszerű
lebonyolítását.
4. § (1) A temető fenntartása, üzemeltetése során a TeTv. és TeR. vonatkozó rendelkezéseit
kell alkalmazni.
(2) A temető üzemeltetése során figyelembe kell venni a kegyeleti közszolgálati szerződésben
meghatározott rendelkezéseket.
5. § A temető üzemeltetője a temetőben a temetési helyekről a TeTv. 18. § (1) bekezdése
szerinti nyilvántartásokat köteles vezetni.
2. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges
helyi tárgyi és infrastrukturális feltételek
6. § (1) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről
a temető üzemeltetője köteles gondoskodni.
(2) A temetőben keletkezett hulladék gyűjtésére az üzemeltetőnek parcellánként
hulladéktárolókat kell biztosítania.
7. § A tárolóedények, konténerek ürítéséről és elszállításáról havi rendszerességgel vagy szükség szerint - ennél gyakrabban kell gondoskodni.
8. § Az Önkormányzat a temetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja:
a) úthálózatot, mely gépjárművel járható,
b) ravatalozót,
c) az elhunytak ideiglenes elhelyezését szolgáló tárolót és hűtőt,
d) a temető bekerítését vagy élő sövénnyel való lehatárolását,
e) a temető területének parkosítását, az utak sorfásítását,
f) vízvételi lehetőséget,
g) illemhelyet,
h) hulladéktárolót.

III. Fejezet
A temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai
3. A temető használati és igénybevételi rendje
9. § (1) A temetőt a nyitva tartási időben lehet igénybe venni. A temető használatával és
igénybevételével kapcsolatos, az üzemeltető közreműködését igénylő ügyeket a
temetőüzemeltetést végző ügyfélfogadási idejében lehet elintézni.
(2) A temető minden év április 1-jétől - szeptember 30-áig: 7.00 órától – 20.00 óráig, október
l-jétől - március 31-éig: 8.00 óráig – 17.00 óráig tart nyitva. Ettől eltérni csak a „halottak
napja” körüli időszakban lehet.
(3) Az üzemeltető a temető nyitva tartása alatt köteles más szolgáltató tevékenységét is
biztosítani.
(4) A temető igénybevétele során TeR. vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

10. § A temetőben történő munkavégzésre a TeR. 23. §-ában meghatározott szabályokat kell
alkalmazni.
11. § A temetőt felnőtt személy felügyelete nélkül 12 évnél fiatalabb személy nem
látogathatja.
12. § (1) A temetőt az ott tartózkodók kötelesek úgy használni, hogy a temető kegyeleti
funkciója ne sérüljön, az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzését, ápolását ne
zavarják.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak érvényesülése érdekében tilos
a) a temetőbe vakvezető, rendőrségi kutya kivételével állatot bevinni és beengedni,
b) a temetőben kegyeletet sértő módon hangoskodni, zenét hallgatni,
c) a temető területén olyan magatartást tanúsítani, tevékenységet végezni, amely sérti a
kegyeletet, és megbotránkozást kelt a temetőhasználók körében,
d) a szemetelés, a növényi és a sírokról, sírboltról származó hulladék sírok közötti tárolása.
(3) A temetőben tilos továbbá
a) járművel közlekedni – kivéve a halottaskocsit és a mozgáskorlátozott személyt szállító
járművet, valamint az üzemeltető engedélyével síremlék-készítés céljából szállítást végző
járművet –,
b) kerékpározni,
c) a sírokat, a sírokra ültetett növényeket megrongálni, a temetőben nyíló és ott elhelyezett
virágokat a temetőből kivinni,
d) a sírok díszítését megrongálni, csonkítani, bepiszkítani, a díszítő tárgyakat illetéktelen
személynek elvinni vagy eltávolítani,
e) minden olyan magatartás, amely a temető zöldfelületét, útjait, parkosítási tevékenységét
érinti.
13. § A temetőhasználók kötelesek
a) a ravatalozót, a sírokat, a síremléket, a temető kerítését és egyéb létesítményeit, építményeit
rendeltetésüknek megfelelően használni, azok épségére ügyelni,
b) a temető tárgyaira vigyázni,
c) a temetőben keletkezett hulladékokat, gyomot, elszáradt virágokat és koszorút, gyertyát és
mécsest a temetőben elhelyezett hulladékgyűjtőbe elhelyezni.

14. § (1) Előzetes bejelentést követően, csak az üzemeltető engedélyével lehet a sírra ültetni
olyan bokrot, vagy fát, melynek várható méretei elérik az egy méter szélességet, vagy egy
méter magasságot, vagy a méretük várhatóan meg fogja haladni a sírhely méretét.
(2) Az üzemeltető engedélyével lehet csak a síron és a sírbolton elhelyezni egy méter
magasságot meghaladó tárgyat.
(3) Tilos
a) olyan tárgyaknak a temető területén történő elhelyezése, mely nem a sír, sírbolt díszítésére
szolgál, valamint
b) padok, ülőhelyek engedély nélküli elhelyezése.
15. § (1) A temetőhasználó a temetőben köteles a tűzveszély keletkezését eredményező
magatartástól tartózkodni, valamint a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket, gyertyát, mécsest úgy
elhelyezni, hogy tűz ne keletkezzen.
(2) A temetőben tilos bármilyen célból tüzet rakni.
16. § A temető fenntartója jogosult és köteles az engedélyköteles, de engedéllyel nem
rendelkező vagy nem az engedély szerint elhelyezett, a temető rendjét zavaró tárgyakat,
növényeket eltávolítani.
4. A ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai
17. § (1) A temető ravatalozójának használata nem kötelező, ha a temetőbe szállított halott - a
kötelező azonosítást követően - haladéktalanul eltemetésre kerül.
(2) A temetőbe beszállított, haladéktalanul eltemetésre nem kerülő holttesteket – a kötelező
azonosítást követően - a temetésig a ravatalozó épületben kell tartani.
IV. Fejezet
A temetési hely gazdálkodási szabályai, a temetési hely feletti
rendelkezési jog időtartama
18. § (1) A sírhelytáblák – közös érintkezési szakaszai – között legalább 4 méter széles utat
kell biztosítani.
(2) A sírhelytáblákon belül a sírhelysorokat egymástól minimum 1 méter távolságra kell
elhelyezni.
(3) A sírhelysorokon belül a temetési helyeket, sírhelyeket egymástól minimum 60 cm
távolságra kell elhelyezni.
19. § A temetési helyek kialakításánál figyelembe kell venni a 18. §-ban meghatározott
minimális távolságot a sírhelytáblák, a sírhelysorok és a temetési helyek között.
20. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama
a) egyes sírhely esetén 25 év, valamint az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,
b) kettő sírhely esetén 25 év, valamint az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,
c) gyermek sírhely esetén 25 év, valamint az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25
év,
d) sírbolt esetén 60 év,
e) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év,
(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog - a TeR. 18. § (3) bekezdésében meghatározottak
kivételével az (1) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejára után meghosszabbítható,
újraváltható. Az újraváltás időtartama a temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az

(1) bekezdésben meghatározott használati időnél rövidebb is lehet, de legalább
a) az (1) bekezdés a), b) és c) pontja esetében 10 év,
b) az (1) bekezdés d) pontja esetében 30 év,
c) az (1) bekezdés e) pontja esetében 5 év.
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jogokról nyilvántartást kell vezetni.
(4) Az Önkormányzat azon elhunyt személyeknek, akik a település közélete területén
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat.
(5) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.
(6) A díszsírhelybe - a vonatkozó szabályoknak megfelelően, a költségek viselése mellett - az
elhalt özvegye, továbbá felmenő és lemenő hozzátartozói is eltemethetők.
(7) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában - az
Önkormányzat megbízásából és költségére - az üzemeltető köteles gondoskodni.
V. fejezet
A sírhely, urnahely méretezése, sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak,
növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai
5. A sírhely, urnahely méretezése, sírjelek alkalmazása
21. § (1) A sírhely, urnahely mélységére, hosszára és szélességére vonatkozó előírásokat a
TeR. vonatkozó szabályainak figyelembevételével az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A sírgödör mélysége legalább 200 cm. Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó
aljának legalább 160 cm mélyre kell kerülnie a felszíntől.
22. § A sírjelek alkalmazása során be kell tartani a TeR. 13–15. §-aiban meghatározott
szabályokat.
6. Kegyeleti tárgyak
23. § (1) A temetőlátogató joga, hogy a temetési helyeken olyan kegyeleti tárgyakat helyezzen
el, amelyek nem sértik mások kegyeleti jogait, a temető jellegét.
(2) Az (1) bekezdésnek megfelelő kegyeleti tárgyakat akkor lehet szabadon elhelyezni a
sírokon, ha azok - méretüknél fogva - nem kötöttek engedélyhez.
7. Növényzet elhelyezése
24. § (1) A temetési helyeken úgy lehet lágyszárú növényeket elhelyezni a sírhely földjébe
vagy cserépbe, hogy azok a sírok közötti mozgást ne akadályozzák.
(2) Egyes nem lágyszárú növényeket csak az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet a sírokra
ültetni.
(3) A temető területén belül - a fenntartó hozzájárulása nélkül - kizárólag a temetési helyre
lehet növényeket ültetni.
8. A sírhelygondozás szabályai
25. § (1) A sírhelyeket a temetési hely felett rendelkezési jogosultsággal bíró személynek
gondoznia kell.
(2) A sírhelygondozás során a keletkezett hulladékot nem szabad a sírhely mellett vagy a
sírhelyek között tárolni, azt a hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni.
(3) A sírhely gondozásakor a szomszédos sírhelyeket nem szabad megrongálni, bepiszkítani.

(4) A sírhelyeken elhelyezett sírjeleket, különösen a síremléket gondozni kell. A sírjelet úgy
kell elhelyezni, hogy ne veszélyeztesse a látogatók vagy más tárgyak épségét.
(5) A sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező. A felhantolás magassága maximum
50 cm.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt arra, hogy az Önkormányzat nevében a
temetési hely felett rendelkezni jogosultat a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy
sírbolt helyreállítására felszólítsa.
(7) Amennyiben az érintett a (6) bekezdés szerinti felhívásnak nem tesz eleget, és az életet is
fenyegető közvetlen veszély áll fenn, a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére az
Önkormányzat nevében a Jegyző megszünteti, és intézkedik a költségek megfizettetéséről.
VI. Fejezet
A temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételei, a temetési hely megváltásának
és újraváltásának díja, a temető-fenntartási hozzájárulás díja és
a létesítmények és szolgáltatások igénybevételének díja
9. A temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételei
26. § A temető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási
szerződésre, annak tartalmára vonatozó előírásokat a TeTv. 39. §-a tartalmazza.
27. § A temető üzemeltetőjének díjfizetési kötelezettségét a TeR. 55. §-a határozza meg.
10. A temetési hely megváltásának és újraváltásának díja
28. § A temetési helyek megváltásáért és újraváltásáért díjat kell fizetni.

29. § (1) A temetési helyek megváltási díja a temetési hely feletti rendelkezési jog
időtartamára - az e rendeletben meghatározott használati időre - vonatkozik, mértéke
a) egyes sírhely esetén 15.000 Ft + általános forgalmi adó,
b) kettős sírhely esetén 25.000 Ft + általános forgalmi adó,
c) sírbolt esetén 120.000 Ft + általános forgalmi adó,
d) egyes urnafülke esetén 20.000 Ft + általános forgalmi adó,
e) kettős urnafülke esetén 40.000 Ft + általános forgalmi adó,
f) urnasírhely esetén 5.000 Ft + általános forgalmi adó.
g) egyes gyermek sírhely esetén (140 cm-es koporsóméretig): 0 Ft.
(2) A temetési helyekre történő rátemetéskor az (1) bekezdés a) – f) pontjaiban meghatározott
díj időarányos részét kell megfizetni.
(3) A temetési helyek újraváltási díjának mértéke, ha az újraváltás nem az első megváltás
időtartamának megfelelő, hanem csökkentett időtartamra történik, a teljes újraváltási díj
mértékének időarányos része.
(4) Sírbolt esetében, ha a lejárati idő a rátemetés időpontját 25 évvel meghaladja, újraváltási
díjat nem kell fizetni.
30. § A 29. §-ban meghatározott díjak felülvizsgálatára a TeTv. 40. § (3) bekezdésében
meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
11. A temető-fenntartási hozzájárulás díja

31. § (1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző személynek temető-fenntartási
hozzájárulási díjat kell fizetnie.
(2) A temető-fenntartási hozzájárulási díj mértékére vonatkozó maximális korlátot a TeTv. 40.
§ (4) bekezdése rögzíti.
32. § A temető-fenntartási hozzájárulási díj mértéke naponta: 1.800 Ft + általános forgalmi
adó.
33. § A temető-fenntartási hozzájárulási díj felülvizsgálatára a TeTv. 40. § (3) bekezdésében
meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
12. A létesítmények és szolgáltatások igénybevételének díja
34. § Annak a temetkezési szolgáltatónak, aki igénybe veszi a temetői létesítményeket,
valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokat, igénybevételi díjat kell fizetnie.
35. § A temetkezési szolgáltató köteles a köztemetőn belül igénybe venni azokat a
szolgáltatásokat, melyek
a) az elhunyt hűtésével,
b) az elhunyt szállításával – a szállításra kialakított járművel –,
d) a sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással
kapcsolatos feladatok ellátására irányulnak és az üzemeltető szakszemélyzete
közreműködésének, berendezéseinek igénybevételével történnek.
36. § A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:
a) ravatalozó, ravatalozási hely esetén alkalmanként: 10.000 Ft + általános forgalmi adó,
b) ravatali berendezés esetén alkalmanként: 10.000 Ft + általános forgalmi adó,

c) hűtő esetén
ca) 3 napon belül: 4.000 Ft + általános forgalmi adó (alapdíj),
cb) 3 napon túl: alapdíj + megkezdett naponként: 1.000 Ft + általános forgalmi adó,
(a hűtés időtartama csak különlegesen indokolt esetben haladhatja meg a halottvizsgálati bizonyítvány
kiállítását követő 8. napot)
d) halott átvételi vagy átadási díj: 15.000 Ft + általános forgalmi adó, mely díj elhunytanként csak egyszer
számolható fel,
e) regisztrációs (nyilvántartásba-vételi) díj alkalmanként: 2.000 Ft + általános forgalmi adó,
f) ügyeleti díj temetéskor, mely magában foglalja a ravatalozó nyitását, zárását, az elektromos áram biztosítását,
a temetői rend betarttatását: 8.000 Ft + általános forgalmi adó,
g) temetőn belüli szállítás: 4.400 Ft + általános forgalmi adó,
h) sírásás, sírhelynyitás:
ha) felnőtt-sírhely esetén: 16.000 Ft + általános forgalmi adó,
hb) gyermek-sírhely esetén: 5.000 Ft + általános forgalmi adó,
hc) urna esetén: 5.000 Ft + általános forgalmi adó,
hd) exhumálás esetén: 20.000 Ft + általános forgalmi adó.
i) sírbahelyezés (amely tartalmazza a koszorúk és virágok síron való elhelyezést): 10.000 Ft + általános forgalmi
adó,
j) visszahantolás:
ja) felnőtt-sírhely esetén: 5.000 Ft + általános forgalmi adó,
jb) gyermek-sírhely esetén: 3.000 Ft + általános forgalmi adó,
jc) urna esetén: 2.000 Ft + általános forgalmi adó.

VII. Fejezet
A temetési szolgáltatás, a szociális temetés
és a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek

ellátásának temetői rendje
13. A temetési szolgáltatás rendje
38. § A temetési szolgáltatás tevékenységek ellátásának temetői rendjére vonatkozóan a TeTv.
25. § (1)–(2) bekezdését, valamint a TeR. 50. § (2) bekezdését kell alkalmazni.
14. A szociális temetés
39. § (1) A szociális temetésre vonatkozó különleges rendelkezéseket a TeTv. 16. §-ának n) és
o) pontjai, a TeTv. 16/A. §-a, a TeTv. 24/A.-24/C. §-ai, valamint a TeR. 17/A.-17/D. §-ai
rögzítik.
(2) A Képviselő-testület a szociális parcella és szociális temetkezési hely céljára
a) koporsós temetések esetére a temető 5/B. parcelláját,
b) az urnás temetések esetére a temető 5/C. parcelláját
jelöli ki.
A szociális parcellában és szociális temetkezési helyen kizárólag szociális temetés végezhető.
40. § (1) A szociális temetés lehetőségéről - az eltemettetésre kötelezettnek szóló - értesítési
feladatot a Jegyző látja el. A Jegyző - a gyorsabb ügyintézés céljából -, az értesítéssel együtt
megküldi az eltemettetésre kötelezettnek a szociális temetés iránti kérelemnyomtatványt is.
(2) A Képviselő-testület a Jegyzőre ruházza a szociális temetésre való jogosultság
megállapításával kapcsolatos feladat- és hatásköreit. A szociális temetés iránti kérelmet
haladéktalanul el kell bírálni. A döntésről határozatot kell hozni. A szociális temetésre való
jogosultságot megállapító határozatnak tartalmaznia kell az eltemettető - és ha vannak, a
személyes közreműködők - jogait és kötelezettségeit. Ez a határozat az alapja a szociális
temetés megszervezése érdekében tett intézkedéseknek, kötelezettségvállalásoknak.
(3) A Képviselő-testület a Jegyzőre ruházza a szociális temetés megszervezése érdekében a
TeR. 17/B. és 17/C. §-aiban meghatározott feladatok ellátásának kötelezettségét, valamint
feljogosítja a Jegyzőt a szociális temetés során az Önkormányzat nevében történő egyéb
szervezési és lebonyolítási feladatok ellátására.
(4) A Jegyző, a köztemető üzemeltetője, valamint az eltemettető folyamatos kapcsolatot tart a
szociális temetés megszervezése és lebonyolítása érdekében. A tájékoztatási kötelezettség
kiterjed különösen:
a) a temetés megszervezéséhez szükséges okmányok átadás-átvételére,
b) a sírhely meghatározására,
c) a szállítás koordinálására,
d) a temetési kellékek büntetés-végrehajtási szervtől történő átvételére, a temetésig való
tárolására, majd a temetésre történő rendelkezésre bocsátására,
e) a személyes közreműködők nyilatkozattételére, a személyes közreműködők személyében
történő változásra,
f) a temetőben a személyes közreműködés keretében végzett egyes tevékenységek,
munkavégzés tervezett és tényleges időpontjára,
g) a személyes közreműködők tevékenységének ellenőrzése során tett olyan megállapításra,
mely alapján az üzemeltető, illetve az Önkormányzat intézkedése indokolt.
(5) A Jegyző köteles a szociális temetés megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos
feladatok nyomon követése érdekében nyilvántartást vezetni.
15. A temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek
ellátásának temetői rendje

41. § A temetőben munkáját végző vállalkozó működése során köteles betartani az alábbi
szabályokat. A vállalkozó
a) tevékenysége ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az
elhunyt elbúcsúztatását,
b) gondoskodjon arról, hogy a munkavégzése során a szomszédos temetési hely ne sérüljön
meg, eredeti állapota ne változzon,
c) a munka ideje alatt a temetési helyek látogatását ne akadályozza.
VIII. Fejezet
Egyéb rendelkezések
42. § A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzését a Pest
Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatala látja el.
IX. Fejezet
Hatályba léptető és záró rendelkezések
43. § (1) A Rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kakucs községi temető
fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 16/2007. (X. 31.) önkormányzati rendelet.
(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a TeTv.-ben és a TeR.-ben foglaltakat kell
megfelelően alkalmazni.
(4) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévő hirdetőtábláján
és a www.kakucs.hu honlapon történő – kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyző
1. melléklet a 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
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A temetési helyek és a sírboltok előírt méretei
A
B
C
A temetési hely
Megnevezés
hossza
szélessége
Egyes (felnőtt) sírhely
210 cm
90 cm
Egyes (felnőtt) sírhely
210 cm
90 cm
rátemetés
Kettős (felnőtt) sírhely
210 cm
190 cm
Kettős (felnőtt) sírhely
210 cm
190 cm
rátemetés
Egyes gyermek sírhely
140 cm
60 cm
Urnasírhely
130 cm
65 cm
Urnafülke
30 cm
30 cm
(kolombárium)
Sírbolt
maximum 20 m2

D
mélysége
240 cm
180 cm
240 cm
180 cm
210 cm
100 cm
30 cm

